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Konjunkturläget
BNP-tillväxten ökade
Tillväxten i den svenska ekonomin ökade under det avslutande kvartalet 2016. BNP-tillväxten var mycket stark i
slutet av 2015 men ökningstakten mattades under de tre
första kvartalen i fjol. Fjärde kvartalet ökade BNP med 1,0
procent säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.
Nästan hela tillväxtbidraget kom från exporten, där
både varu- och tjänsteexporten gick starkt. Exportvolymen
minskade under första halvåret i fjol, men sedan vände
utvecklingen med en uppgång tredje kvartalet som sedan
förstärktes kvartalet efter. Fjärde kvartalet minskade dessutom importvolymen svagt vilket ytterligare förstärkte den
positiva BNP-effekten från utrikeshandeln.
Den svenska ekonomin är mycket beroende av utrikeshandeln och det gäller i synnerhet exporten. Exportvolymerna har växt klart snabbare än totala BNP under
senare år men importvolymerna har haft ännu något högre
tillväxt vilket gjort effekten av nettoexporten begränsad.
Det bör dock poängteras att nivån på exportvärdet hela
tiden överstigit importen, vilket betyder att Sverige har
bytesbalansöverskott mot omvärlden. Det gäller speciellt
varuhandeln men de senaste två åren har överskotten i
tjänstehandeln ökat betydligt och ligger på ungefär samma
nivå som varuhandelns.
BNP, export och import
Index 2010=100, säsongrensade värden
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Stark tillväxt helåret 2016
Efter den mycket starka tillväxten 2015 då BNP steg med
drygt 4 procent växte den svenska ekonomin med 3,3
procent under 2016. Sedan 2007 är det endast två år (2010
och 2015) som överträffat detta. Investeringarna fortsatte
att växa i hög takt med bostadsinvesteringarna i spetsen.
Exporten ökade dock i lägre takt än både 2014 och 2015
och detsamma gällde importen. Den offentliga konsumtionen har successivt accelererat under senare år och noterade den högsta tillväxttakten sedan 1998. Den snabba
befolkningsökningen och ökade migrationsutgifter ligger
bakom en stor del av detta.
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Uppgång för investeringarna
Den inhemska efterfrågan fortsatte att växa men i relativt
måttlig takt. Hushållskonsumtionen steg med 0,3 procent
fjärde kvartalet och gav endast ett marginellt bidrag till
BNP-tillväxten. Det som främst drog upp var att hus-
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hållens boendekostnader fortsatte öka samtidigt som
konsumtionen av transporttjänster steg rejält under årets
avslutande kvartal.
Den offentliga konsumtionen steg åter efter nedgången
tredje kvartalet, uppgången var precis som hushållskonsumtionen 0,3 procent. Från slutet av 2015 bidrog den
stora migrationsökningen till att lyfta konsumtionen inom
offentliga myndigheter men de två senaste kvartalen ser
denna effekt ut att ha avtagit.
Investeringarna steg med 0,9 procent fjärde kvartalet
efter att ha varit oförändrade kvartalet innan. Bostadsinvesteringarna fortsatte att stiga och de volatila investeringarna
i immateriella tillgångar studsade tillbaka efter nedgången
tredje kvartalet.
Produktionen steg inom såväl de varuproducerande som
de tjänsteproducerande branscherna. Tillverkningsindustrin
återhämtade sig något efter tre kvartal med nedgång och
noterade en viss produktionsuppgång. Byggproduktionen
fortsatte att öka men det var tjänsteproduktionen som
bidrog mest till BNP-tillväxten. Företagstjänster stod för
en kraftig uppgång men även finansiella tjänster steg
markant precis som fjärde kvartalet 2015.
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Bostadsbyggandet ökar
SCB:s preliminära statistik över nybyggnation av bostäder
visade att det påbörjades drygt 63 000 nya bostadslägenheter under 2016. Det var en ökning med 34 procent jämfört
med 2015. Förutom en tillfällig toppnotering 1990 får man
gå tillbaka till miljonprogrammets dagar för att hitta en
nivå som överträffar detta. Trots att bostadsbyggandet ökar
kraftigt är det ännu inte tillräckligt för att möta behoven på
den svenska bostadsmarknaden. Enligt Boverkets senaste
prognos behövs cirka 88 000 (färdigställda) bostäder per år
fram till 2020 och totalt 710 000 bostäder under perioden
2016–2025.
Till följd av underskottet på bostäder har bostadspriserna fortsatt att stiga. Första halvåret 2016 noterades en
liten avmattning men andra halvåret tog prisuppgången ny
fart och uppgången fortsatte även i januari i år. Det tvingar
hushållen att fortsätta öka sina låneskulder. Hushållens
bolånestock har vuxit med över 200 miljarder det senaste
året men den årliga ökningstakten har ändå avtagit något
det senaste halvåret.
Nybyggnation bostäder
Tusental påbörjade bostadslägenheter per år
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Inflationstakten sjönk något i januari
Normalt sett sjunker priserna i januari. Förra året var
nedgången inte lika stor som vanligt vilket då lyfte inflationstakten. I januari i år sjönk prisnivån mer i linje med
det normala efter bland annat prissänkningar på kläder
och skor. Det resulterade i en liten nedgång för inflationstakten, mätt som årsförändringen av KPI, som sjönk från
1,7 procent i december till 1,4 procent.
Trenden har dock varit uppåtgående för inflationstakten
under det senaste året och det gäller oavsett om man tittar
på utvecklingen av KPI eller på den underliggande inflationen enligt måttet KPIF. Uppgången är relativt bred men
några av huvudorsakerna bakom uppgången är stigande
priser på livsmedel, transporter samt energi.
Penningpolitiken oförändrad
Riksbanken beslutade vid sitt penningpolitiska möte i mitten av februari att lämna reporäntan oförändrad (på –0,50
procent). Även stödköpen av statsobligationer lämnades
oförändrade. Vid sitt förra möte i december beslutade
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Riksbanksdirektionen att förlänga stödköpen under första
halvåret 2017.
Riksbanken konstaterar att den svenska konjunkturen
är stark men att den politiska osäkerheten i omvärlden är
stor vilket exempelvis medför ökade valutakursrörelser.
Kronan har stärkts jämfört med december och Riksbanken bedömer att den kommer att fortsätta stärkas något
även framöver men i långsammare takt. För att stabilisera
inflationen runt målet på 2 procent bedömer Riksbanken
att konjunkturen behöver förbli stark samtidigt som kronförstärkningen inte sker för snabbt.
Mycket starka konjunkturbedömningar
Att konjunkturen är fortsatt stark återspeglas i flertalet
barometerundersökningar. KI:s konjunkturbarometer har
efter årsskiftet sjunkit marginellt men ligger fortfarande
på en mycket hög nivå. Optimismen råder för närvarande
bland både företag och hushåll. Samtliga av näringslivets
branscher befinner sig nu i ett starkare eller mycket starkare
läge än normalt sedan bedömningen inom detaljhandeln
tagit ett kliv uppåt i februari. Företagens anställningsplaner är också mer optimistiska än normalt inom samtliga
huvudbranscher i näringslivet. För hushållens del är det
fortsatt främst synen på den egna ekonomin som drar upp.
Inköpschefsindex för industrin visar en liknande utveckling där det trots en liten nedgång i februari var tredje
månaden i rad med ett index över 60 (där indexvärde på
50 markerar neutralläge). Senast det inträffade var 2010.
Även inköpschefsindex för tjänstesektorn ligger över 60
efter en uppgång i januari.
Positiva konjunktursignaler även i övriga Europa
EU-kommissionens konjunkturbarometer noterade i februari det högsta indexvärdet för euroområdet på sex år.
Tyskland ligger trots en mindre nedgång i februari på en
nivå som är klart över det historiska genomsnittet. Även
för euroområdets näst största ekonomi, Frankrike, ligger
nu indikatorn en bit över sitt genomsnitt efter att ha ökat
kraftigt det senaste halvåret.
EU-kommissionens förtroendeindikator
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De preliminära inköpschefsindexen bekräftar denna
positiva bild. För de två största ekonomierna Frankrike
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och Tyskland översteg index 56 för första gången sedan
maj 2011. För Frankrikes del är det främst tjänstesektorn
som lyfter medan det är industriföretagen som gör den
ljusaste bedömningen i Tyskland.
BNP-utvecklingen blandad i Europa
Flera av de europeiska länderna hade precis som Sverige
en liten uppgång under det avslutande kvartalet 2016.
Tillväxten är dock i de flesta fall något lägre än den svenska
och där den årsvisa tillväxten för 2016 preliminärt noteras
till en bit över 3 procent i Sverige är det endast ett fåtal
länder i övriga Europa som hamnar över 2 procents tillväxt.
Tysklands BNP steg med 0,4 procent fjärde kvartalet
vilket var en förbättring från tredje kvartalet då tillväxten var
nästan obefintlig. Över helåret 2016 landade BNP-tillväxten
på 1,9 procent, vilket var ungefär i nivå med tillväxten både
2014 och 2015. Även Frankrike hade en BNP-tillväxt på 0,4
procent fjärde kvartalet men årstillväxten var preliminärt
endast 1,2 procent.
Storbritannien justerade upp BNP-tillväxten något
till 0,7 procent fjärde kvartalet och jämfört med kvartalet
innan. Det var en tiondels procentenhet högre än i den
preliminära beräkningen i slutet av januari. Över hela
2016 växte den brittiska ekonomin med 1,8 procent. Den
norska ekonomin backade både andra och tredje kvartalet
i fjol men fjärde kvartalet kom en rekyl då BNP steg med
1,1 procent jämfört med kvartalet innan. Större delen av
tillväxten kom dock genom ett uppsving för oljeverksamheten, fastlands-BNP steg med mer måttliga 0,3 procent.
Den preliminära BNP-tillväxten för 2016 var endast 1,0
procent, där fastlands-BNP växte med 0,8 procent.
Stark börsutveckling
Stämningen på de globala finansmarknaderna har varit
mycket positiv den senaste tiden med kraftiga börsuppgångar som följd. Starkare konjunkturutsikter ligger bakom
en del av detta men det rör sig även om förväntningar
om att de omfattande ekonomiska stimulanser som den
amerikanska presidenten Donald Trump vill lansera ska få
en positiv effekt på den framtida utvecklingen.
Global börsutveckling
MSCI World index

Dow Jones börsindex har stigit med ungefär 16 procent
sedan början av november och Nasdaqbörsen har under
samma period gått upp med 15 procent. Uppgångarna
gäller dock över i stort sett hela världen. MSCI:s globala
börsindex, som väger in utvecklingen i 23 länder i Nordamerika, Europa och Asien, steg under perioden med
11 procent. Även Stockholmsbörsen har följt med på
uppgången och där har börskurserna ökat med ungefär
12 procent.

Industri
Tendensundersökningarna för den svenska industrin har
sedan i höstas visat en uppåtgående trend. Konjunkturbarometern för tillverkningsindustrin har sedan september
legat över det historiska genomsnittet. I december steg
konfidensindikatorn till en historiskt hög nivå som endast
mattats marginellt i januari och februari. Inköpschefsindex
har visat en liknande utveckling och indikerat en starkare
industrikonjunktur mot slutet av 2016 och början av 2017.
Utfallet från nationalräkenskaperna för det fjärde
kvartalet visar att utvecklingen för industriproduktionen
stärktes i slutet av 2016. Efter tre kvartal i följd med minskade produktionsvolymer vände utvecklingen uppåt och
industriproduktionen ökade jämfört med kvartalet innan.
Även korttidsstatistiken gällande industrins orderingång
visar att utvecklingen för perioden oktober till december
var högre än tremånadersperioden innan. Orderingången
noterades för en kraftig tillbakagång i augusti men följdes
av en kraftig uppgång i september, och utvecklingen fortsatte därefter uppåt. 2016 avslutades dock på nedåtsidan
då orderingången i december minskade jämfört med
månaden innan efter en tillbakagång på exportmarknaden.
Konjunkturbarometern visade i februari en dämpning för tillverkningsindustrin och föll tillbaka för andra
månaden i rad. Indikatorn visar dock fortsatt på ett läge
betydligt starkare än normalt och företagens nulägesbedömningar avseende orderstockarna och färdigvarulager,
samt deras produktionsplaner för de närmaste månaderna
understödjer bilden om en stark inledning på 2017.
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Minskad industriproduktion i december
Den svenska industriproduktionen minskade med 1,8
procent i december jämfört med november, i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. På årsbasis minskade
produktionen med 0,9 procent jämfört med december
föregående år, efter kalenderkorrigering.
Den största månadsnedgången bland industrins huvudgrupper redovisades inom industrin för icke varaktiga
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konsumtionsvaror, vars produktion minskade med 7,4 procent i säsongrensade tal. Denna huvudgrupp hade även den
största nedgången på årsbasis, i kalenderkorrigerade tal.
Elektronikvaruindustrin var den delbransch som visade
starkast nedgång i december, men aggregatet för kemisk
industri och läkemedelsindustrin bidrog mest till den totala
nedgången i industriproduktionen. Starkast uppgång sågs
inom industrin för metallvaror som ökade produktionen
med 10,9 procent jämfört med föregående månad, och
branschen visade även en uppgång på årsbasis efter att ha
haft en negativ årsutveckling de senaste månaderna. Ståloch metallverk behåller en fortsatt stark tillväxt i årstakt.
Industriproduktionsindex
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde
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Högre industriproduktion 2016 än 2015
Den totala industrins årsutveckling visade en svag nedgång i december men i ackumulerade tal (jämfört med
januari–december föregående år) ökade produktionen
med 1,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.
Starkast ackumulerad årsutveckling sågs inom delbranscherna motorfordonsindustrin samt stål- och metallverk, medan annan transportmedelsindustri minskade
mest jämfört mot 2015.
Motorfordonindustrin var en av de branscher som
rörde sig mest under 2016. Produktionen hade en stark
utveckling i början av året som sedan avtog mot slutet av
året men totalt sett var utvecklingen fortfarande positiv
jämfört med 2015. Den totala industriproduktionen hade
svagast årsutveckling under augusti i år vilket syntes i de
allra flesta delbranscherna, med störst nedgång inom annan transportmedelsindustri samt petroleumprodukterna.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Uppgång fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet 2016 ökade den totala industriproduktionen med 1,2 procent jämfört med det föregående
kvartalet, säsongrensat. Den huvudgrupp som ökade mest
var industrin för energirelaterade insatsvaror, medan industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror backade även här.
Delbranscherna elektronikvaruindustrin samt aggregatet för kemisk industri och läkemedelsindustrin utmärker
sig med en negativkvartalsutveckling. Starkast industriproduktion sågs inom industrin för petroleumprodukter
som behåller en fortsatt hög produktionsnivå jämfört med
föregående kvartal.

Industrins orderingång minskade i december
Industrins orderingång minskade med 0,5 procent i december jämfört med november, i säsongrensade siffror.
Detta efter fyra månader med uppgång. Vän av ordning
kommer ihåg att föregående artikel i den här serien hade
rubriken ”Orderingången oförändrad”. Sedan den publiceringen har dock novembersiffrorna reviderats upp till en
ökning på 0,5 procent i säsongrensade siffror. Nedgången i
december är med andra ord delvis en effekt av uppgången
under tidigare månader.
Minskningen av orderingången under december härrör
från exportmarknaden, som minskade med 1,1 procent
jämfört med föregående månad. Hemmamarknaden ökade
svagt med 0,1 procent.
Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Fasta priser
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Exportorderingången ökade kraftigt på årsbasis
På årsbasis har dock orderingången stigit. Den totala orderingången har ökat med 4,7 procent. Exportmarknaden
har stigit kraftigast, med en ökning på 6,6 procent i kalenderkorrigerade siffror. Även hemmamarknaden ökade, där
företagen mottog 3 procent större ordrar från kunder på
den inhemska marknaden under december jämfört med
samma månad föregående år.
Hos industrins huvudgrupper har industrin för energirelaterade insatsvaror, industrin för investeringsvaror samt
industrin för icke varaktiga konsumtionsvaror alla minskat
sedan november. Den sistnämnda har minskat mest, med
7,4 procent, och även minskat jämfört med december 2015.
I båda fallen syns minskningarna på både hemma- och
exportmarknaderna.
Minskning inom elektronikvaruindustrin
Vad gäller publicerade branscher och aggregat har en
majoritet minskat i säsongrensade tal. Störst minskning
uppvisade elektronikvaruindustrin, där orderingången
sjönk med 11,3 procent i december i säsongrensade tal, med
minskningar i samma storlekordning på både hemma- och
exportmarknaderna. Däremot steg branschen på årsbasis,
med en ökning på 8,6 procent, där främst ökad orderingång
från hemmamarknaden bidrog till detta.
Annan transportmedelsindustri fortsätter att uppvisa
stora förändringar, både jämfört med november 2016
och med december 2015. Ökningen (+41,4 procent totalt
jämfört ned november i säsongrensade siffror) härrör
främst från hemmamarknaden, som ökade med 170,8
procent. Exportmarknaden har också gått starkt fram, med
en ökning på 21,2 procent. På årsbasis är förändringen
något blygsammare, totalt var ökningen 7,5 procent, med
anledning av att orderingången från exportmarknaden i
december 2015 var hög.
Även industrin för elapparatur visar stora förändringstal, särskilt på exportmarknaden som har ökat med 75,9
procent på månadsbasis och 43,7 procent på årsbasis, i
kalenderkorrigerade siffror. Den totala orderingången i
branschen steg med 15,1 procent jämfört med november
i säsongrensade siffror, och med 20 procent jämfört med
december 2015 i kalenderkorrigerade siffror.
Orderingång och omsättning

Industrins kapacitetsutnyttjande
Senaste uppgift: fjärde kvartalet 2016
Källa: SCB:s kapacitetsutnyttjandestatistik

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin
Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 1,0 procentenheter under det fjärde kvartalet 2016 jämfört med det
tredje kvartalet 2016, i säsongrensade tal.
Industrins kapacitetsutnyttjande
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2016 marginellt svagare än året innan
Helåret 2016 ligger på en marginellt lägre nivå vad gäller
orderingång än 2015, med en minskning på 0,2 procent.
Hemmamarknaden har ökat 0,7 procent medan exportmarknaden har sjunkit med 1 procent. En betydande del av
exportmarknadens minskning härrör från en särskilt hög
orderingång i annan transportmedelsindustri i september
2015, vilket drar upp jämförelseperioden kraftigt.
Denna publicering markerar tredje månaden i rad
med ett indextal lika med eller över hundra. Senast detta
skedde var i slutet av 2010. Detta stämmer bra överens med
Konjunkturbarometern, där industriföretagen i december
rapporterade om stora orderstockar under fjärde kvartalet
2016. Däremot rapporterar barometern att orderingången
till tillverkningsindustrin har varit starkare i december
än i november, vilket inte stämmer överens med SCB:s
månadsstatistik..
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Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar
att utnyttjandegraden steg till 89,6 procent, i säsongrensade tal.
Även på årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med
0,9 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2015 och
redovisade en utnyttjandegrad på 89,5 procent, i kalenderkorrigerade tal.
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Industrins lager
Senaste uppgift: fjärde kvartalet 2016
Källa: SCB:s lagerstatistik

Industrins lager minskade
Industrins totala lager minskade med 6,9 miljarder kronor
under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en nedgång med
2,8 procent i volym. Lager av insatsprodukter i den totala
industrin minskade med 1,6 miljarder kronor, medan lager
av färdiga varor och produkter i arbete minskade med 5,3
miljarder kronor. Det innebar att industrins totala lager
minskade med 6,9 miljarder under fjärde kvartalet.
Industrins lager
Kvartalsuppgifter. Volym
120

index 2010=100

Summa lager
Färdiga egna

110

100

Sveriges största exportmarknader
		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2016		2015
% 16/15
jan–dec		jan–dec		
%
Tyskland
Norge
USA
Danmark
Finland
Storbritannien
Nederländerna
Belgien
Frankrike
Kina
Polen
Italien

126 035		119 826
123 855		121 727
87 155		 90 541
83 421		 81 242
80 805		 79 740
71 925		 84 456
64 448		 60 791
55 618		 51 931
52 692		 48 873
45 957		 45 174
38 660		 36 386
32 015		 30 861

10,6
10,4
7,3
7,0
6,8
6,0
5,4
4,7
4,4
3,8
3,2
2,7

5
2
–4
3
1
–15
6
7
8
2
6
4

Sveriges största importmarknader

90

Insatsvaror
Varor i arbete

80

från Europa har stärkts medan prognosen för efterfrågan
från Nordamerika har dämpats något jämfört med fjärde
kvartalet 2016. Även utrikeshandelsstatistiken vittnar om
att exporten går bra då ett handelsöverskott på 1,5 miljarder
redovisades för årets första månad.
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Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen avtotala
lager negativ för en majoritet av delbranscherna. Motorfordonsindustrin var den delbransch där lagren minskade
mest med drygt 2,4 miljarder kronor. Störst ökning hade
massa- och pappersindustrin med en uppgång på knappt
0,7 miljarder kronor.

Utrikeshandel
Nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2016 visade
att exporten tog fart och växte i en högre takt än tidigare
under året. Tjänsteexporten fortsatte att stärkas och växte
med 2,0 procent, säsongrensat och jämfört med föregående
kvartal. Varuhandeln, som hade en svag början på året,
ökade med 1,6 procent under fjärde kvartalet. Tillväxttakten
för både varu-och tjänsteexporten låg därmed över den
genomsnittliga kvartalsvisa tillväxttakten från 2010 och
framåt. Varuimporten fortsatte att öka i måttlig takt och
tjänsteimporten minskade med hela 2,0 procent, vilket
gjorde att utrikeshandeln lämnade ett positivt bidrag till
BNP-tillväxten med 0,9 procentenheter. Detta innebar att
utrikeshandeln var den del av försörjningsbalansen som
drog upp tillväxten mest under fjärde kvartalet.
Utfallet av exportchefsindex för första kvartalet i år
visar att svensk export fortsätter att stärkas och företagens
bedömning av nuläget ligger på den högsta nivån sedan
slutet av 2013. Noterbart är att den förväntade efterfrågan
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		Värde mkr		 Andel Förändr
Land
2016		 2015
% 16/15
jan–dec		jan–dec		
%
Tyskland
Nederländerna
Norge
Danmark
Storbritannien
Belgien
Kina
Finland
Frankrike
Polen
Italien
USA

226 904		208 640
100 548		 97 425
99 483		 95 783
91 772		 90 628
62 271		 64 645
57 254		 50 616
55 768		 58 948
54 839		 52 818
49 106		 50 796
44 302		 40 283
39 067		 38 590
31 896		 32 072

18,8
8,3
8,3
7,6
5,2
4,8
4,6
4,6
4,1
3,7
3,2
2,6

9
3
4
1
–4
13
–5
4
–3
10
1
–1

Handelsnetto
Senaste uppgift: januari 2017
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

Handelsnettot 1,5 miljarder kronor i januari
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,5 miljarder
kronor under januari 2017 enligt preliminära beräkningar.
För januari 2016 var det ett överskott på 0,8 miljarder kronor.
Varuexportens värde under januari uppgick till 103,4
miljarder kronor och varuimporten till 101,9 miljarder.
Varuexporten har därmed ökat i värde med 19 procent,
medan varuimporten har ökat i värde med 18 procent
jämfört med januari 2016. Handeln med länder utanför
EU gav ett överskott på 9,4 miljarder kronor medan EUhandeln gav ett underskott på 7,9 miljarder.
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handel, konsumtion
och tjänster

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
120

mdr kr

Total detaljhandel

Export

100

Senaste uppgift: januari 2017
Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex
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Antalet vardagar i januari 2017 var två mer jämfört med
januari 2016. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 0,8 miljarder kronor för januari 2017
och ett underskott på 0,4 miljarder kronor för december
2016. För november 2016 var motsvarande värde 0,0 miljarder kronor.
Sveriges handelsnetto

index 2010=100
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Under den senaste tremånadersperioden har värdet
för både varuexporten och varuimporten ökat med 14
procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan.
Varuexportvärdet under denna period uppgick till 326,0
miljarder kronor och varuimportvärdet till 326,6 miljarder.
Handelsnettot för november 2016–januari 2017 gav därmed
ett underskott på 0,6 miljarder kronor. För motsvarande
månader ett år tidigare noterades ett underskott på 0,4
miljarder kronor.
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Säsongrensade månadsdata

130

miljarder kronor

2015

0

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln

140

Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
30

God inledning på året
Försäljningen inom detaljhandeln återhämtade sig efter
den kraftiga nedgången under december med en uppgång
på 1,3 procent under januari, säsongrensat och jämfört
med månaden innan. Det innebär att den ryckiga utvecklingen för detaljhandeln höll i sig och sedan sommaren
2016 har uppgångar varvats med nedgångar under i stort
sett varje månad. Uppgångarna har överlag varit större
än nedgångarna och trots den slagiga utvecklingen var
detaljhandelsförsäljningen i januari drygt 1 procent högre
än vid utgången av andra kvartalet i fjol.
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Detaljhandelsförsäljningen visar även tillväxt under
den senaste tremånadersperioden november–januari då
försäljningsvolymen steg med 0,8 procent, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående period. Försäljningsvolymen fortsätter därmed att öka i måttlig takt eftersom
uppgångarna under november och januari väger upp för
det svaga utfallet under december.
Tillväxten under de senaste månaderna kommer från
sällanköpshandeln, som också visar de klart största svängningarna från månad till månad. Efter en stark utveckling
under oktober och november sjönk försäljningsvolymen
tillfälligt under december. Det kan indikera att en allt större
del av julhandeln inträffar tidigare, bland annat som följd
av ökad internethandel. Sällanköpshandeln redovisade
sedan en uppgång med 1,3 procent under januari i säsongrensade tal.
Samtidigt har utvecklingen inom dagligvaruhandeln
varit relativt svag under de senaste månaderna. Försäljningsuppgången under januari återhämtade visserligen
hela tappet från månaden innan, men utvecklingen under
den senaste tremånadersperioden indikerar en nästan
oförändrad försäljningsvolym.
Statistiska centralbyrån
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Sällanköpshandeln drog upp försäljningen
Mätt över tolv månader redovisade detaljhandeln måttliga
försäljningsökningar under januari. Korrigerat för kalendereffekter var försäljningsvolymen 2,2 procent högre än
samma månad året innan. Även här var det sällanköpshandeln som stod för lejonparten av tillväxten med en försäljningsuppgång på 3,7 procent. Inom dagligvaruhandeln
var utvecklingen klart svagare och försäljningen var endast
0,4 procent högre än motsvarande månad året innan.
Branschuppdelad försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata
135

index 2010=100

Sällanköpsvaruhandel

130
125
120
115
110

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		jan
			
2017

Dagligvaruhandel		0,4
därav:		
Detaljhandel, mest livsmedel		
0,3
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak		
1,1

Sällanköpsvaruhandel		3,7
därav:		
Klädhandel		–4,8
Skohandel		0,2
Möbelhandel		2,3
Elektronikhandel		6,6
Järn- och bygghandel		
7,0
Färghandel		–0,5
Bokhandel		12,8
Guldsmedshandel		7,4
Sport- o fritidshandel		
–10,2
Postorderhandel		16,1
Totalt detaljhandel

105
100
95

Detaljhandel

Dagligvaruhandel
2012

2013

2014

2015

2016

2,2

Hushållens konsumtion
2017

Uppgången inom sällanköpshandeln var dock relativt bred och det var bara tre branscher som backade.
Försäljningsvolymen steg snabbast inom heminredning
och bok- och pappershandeln som båda redovisade tvåsiffriga tillväxttal. Även de tungt vägande branscherna
elektronikhandeln och järn- och bygghandeln uppvisade
solida ökningar på 6,6 respektive 7 procent under januari.
Trots den starka volymutvecklingen minskade dock elektronikhandelns försäljning i löpande priser. Det beror på
sjunkande priser som främst är en följd av den snabba
teknikutvecklingen inom branschen.
Det varma vädret i flera delar av landet har troligtvis
också påverkat försäljningen av säsongkollektioner i tungt
vägande branscher som klädhandeln och sport och fritid
som tyngde försäljningsutvecklingen med nedgångar på
4,8 respektive 10,2 procent i årstakt. Båda branscherna
visar också en nedgång i löpande priser som tyder på att
försäljningen har gått lite trögare under januari jämfört
med samma månad i fjol.

Senaste uppgift: december 2016
Källa: Hushållens konsumtionsindikator
Anton Hammarstedt

Hushållskonsumtionen minskade i december
Hushållens konsumtion minskade med 2,1 procent i december jämfört med november, i säsongrensade siffror.
Fjärde kvartalet var dock något starkare än föregående
kvartal, med en konsumtionsökning på 0,7 procent. Även
i kalenderkorrigerade siffror på årsbasis – december 2016
jämfört med december 2015 – ökade konsumtionen med
0,7 procent.
Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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index 2010=100
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Det som gör att konsumtionen har minskat i säsongrensade siffror är en ovanligt stark utveckling i november,
med det högsta kalenderkorrigerade indextalet sedan denna
undersökning påbörjades. En möjlig orsak kan delvis vara
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att Sverige har importerat den amerikanska högtiden ”Black
Friday”med tillhörande realisationer. Det kan ha inneburit
att en större del än vanligt av julhandeln flyttades från december till november. Nedgången i säsongrensade termer
bör inte tolkas som att konsumtionsnivån i december var
svag utan snarare att den normala ökningen från november
till december var något mindre än vanligt.
Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer försvagades hushållens syn på sin egen ekonomi i december
jämfört med föregående tremånadersperiod, men nivån
tyder dock på att hushållen fortfarande är mer optimistiska än normalt. Detta skulle också kunna förklara varför
december har minskat i säsongrensade tal.
Minskad konsumtion av kläder och skor
Bland branscherna utmärker sig beklädnadshandeln med
den största minskningen, konsumtionen av kläder och
skor var 6,2 procent lägre än i december föregående år
(möjligtvis till glädje för de barn som inte fick mjuka paket
av tomten). Bättre gick det för möbler, inredningsartiklar,
hushållsutrustning och förbrukningsvaror som uppvisade
den största ökningen. Hushållen konsumerade 8,4 procent
mer inredningsattiraljer än motsvarande månad föregående år. Den bransch som bidrog mest till den årsvisa
ökningen var dock rekreation och kultur, som ökade med
3,5 procent. Anledningen till att denna bransch bidrog mer
än ökningen i möbler och inredningsartiklar har att göra
med att rekreation och kultur har en högre vikt – alltså att
den utgör en större del av den totala konsumtionen – än
möbler och inredningsartiklar.
Hushållskonsumtion

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

Nedgång från hög nivå
Nyregistreringarna av personbilar minskade kraftigt från
december till januari i säsongrensade tal, men trots nedgången ligger antalet nyregistrerade bilar kvar på en historiskt hög nivå. Nedgången på 7,5 procent får också ses som
en normalisering av utvecklingen efter den ännu starkare
uppgången under december. En möjlig orsak till den slagiga
utvecklingen under de senaste två månaderna kan bland
annat vara att förhandsregistreringar inför årsskiftet till
viss del bidrog till den kraftiga uppgången under december. Tillväxten för nyregistreringarna framstår fortfarande
som svagt positiv och sett över de två senaste månaderna
sammantaget har antalet nyregistreringar ökat med 2,2
procent sedan november i säsongrensade tal, medan den
långsiktiga trendskattningen visar på en stabil utveckling.
Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
35

tusental per månad

30

25

20

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
2016

jan–dec
2016

–1,2
–6,2
0,6
8,4

0,7
–2,2
1,8
5,7

0,5
–5,9
3,5
2,2
4,1

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

0,7

2,5

Av de undersökta branscherna ökade samtliga utom
tre jämfört med december 2015. Detaljhandel med brett
sortiment, beklädnadshandel samt post- och telekommunikation var de som minskade.
Under helåret 2016 har samtliga undersökta branscher
ökat, sånär som på beklädnadshandeln, där konsumtionen
minskade med 2,2 procent. Starkast konsumtionsutveckling
2016 hade möbler och inredningsartiklar, som ökade med
5,7 procent. Som när det gällde månadsutvecklingen var
det dock rekreation och kultur som bidrog mest till totalens
ökning, med en ökning på 4,9 procent under 2016.
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Personbilsregistreringarna ökar också något sett ur ett
tremånadersperspektiv och under perioden november–januari steg nyregistreringarna med 2,2 procent, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Det skulle motsvara en uppgång på drygt 9 procent i årstakt.
Antalet nyregistrerade personbilar under januari var 24 039,
vilket är 7,4 procent fler än motsvarande månad året innan.
Rivstart för lastbilsregistreringarna
Efter en dämpad utveckling med marginella nedgångar
under slutet på fjolåret tog lastbilsregistreringarna ny
fart under januari med en uppgång på 6,5 procent, säsongrensat. Även lastbilsregistreringarna befinner sig på
en mycket hög nivå i nuläget och uppgången innebär att
januarinoteringen endast överträffas av augusti i fjol. Det
innebär också att trenden för lastbilsregistreringarna för
närvarande pekar stabilt uppåt.
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Nyregistrerade lastbilar

Tjänsteproduktionsindex

Säsongrensade månadsdata

Säsongrensade månadsvärden

6,5

tusental per månad

130

index 2010=100

6,0

Partihandel

5,5
120

5,0
4,5
4,0

110

3,5

Total tjänsteproduktion

3,0
0,0
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Trots uppgången under den senaste månaden är dock
utvecklingen den senaste tremånadersperioden fortfarande
negativ. Nyregistreringen av lastbilar under perioden november–januari minskade med 4 procent, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.
Det beror på att det mycket starka utfallet under augusti
höjer jämförelseperioden kraftigt. Det starka läget på lastbilsmarknaden under det senaste året framgår dock av
utvecklingen mätt i årstakt då drygt 25 procent fler lastbilar
registrerades i januari än under samma månad i fjol.

Produktionen inom
tjänstesektorn
Senaste uppgift: december 2016
Källa: SCB:s tjänsteproduktionsindex

Bred uppgång för tjänsteproduktionen
Produktionen av tjänster fortsatte att öka i december efter
en blygsam uppgång i november. Jämfört med november
steg tjänsteproduktionen med 1,2 procent, säsongrensat.
Uppgången under december var bred och uppgångar
över 4 procent noterades för flera branscher. Branschen
för motorhandel samt branschen för datakonsulter ökade
båda för andra månaden i rad med ungefär 4 procent.
Även företagstjänster och fastighetsverksamhet ökade
med ungefär lika mycket efter att ha sjunkit i november.
Telekommunikationsbolag minskade med ungefär 2
procent under december efter att ha ökat under de två
föregående månaderna. Detaljhandeln följde ett liknade
mönster då den backade med ungefär 2 procent efter att
ha ökat successivt under perioden september till november. Efter nedgångar under oktober och november skedde
ökningar på runt 2 procent inom branscherna för kultur,
nöje och fritid samt hotell och restaurang under december.
Transport och magasineringsföretag, som ökade under
november, höll takten och fortsatte att öka med knappt 2
procent under december.
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Trendskattningen visar att tjänsteproduktionen utvecklas positivt på månadsbasis och att ökningstakten har
tilltagit något. Sammantaget så uppvisar tjänsteproduktionen ett positivt läge då den efter en svag sommar och höst
växlade upp i december vilket innebar att produktionen
ökade under åtta av tolv månader 2016.
Blygsam ökning under fjärde kvartalet
Ökningen i december innebar att tremånadersutvecklingen
steg något. Under fjärde kvartalet ökade tjänsteproduktionen med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal. Den
gynnsamma utvecklingen för både parti- och detaljhandeln, som båda ökade med knappt 2 procent jämfört med
föregående kvartal, drog upp tillväxttalet. Högst tillväxttal
noterades dock inom branschen för kultur, nöje och fritid
som steg med drygt 3 procent under kvartalet. Branschen
för hälso-och sjukvård backade däremot med ungefär 2
procent under kvartalet och även utbildningsväsendet
sjönk något.
Tjänsteproduktionsindex
Produktionen inom tjänstesektorn. Kalenderkorrigerad volymförändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
		
Motorhandel
Partihandel
Detaljhandel
Transport och magasinering
Hotell och restaurang
Telekommunikation
Datakonsultverksamhet o.d.
Företagstjänster
Kultur, nöje och fritid
Total tjänstesektor

dec
2016

jan–dec
2016

9,7
6,3
1,7
3,0
2,9
–9,6
8,5
7,1
6,1

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

4,1

3,9

Stark årstillväxt
Jämfört med december 2015 ökade tjänsteproduktionen
med 4,1 procent, kalenderkorrigerat. Det är en stark siffra
men ligger en bra bit från den urstarka årstillväxten i december 2015 då en tillväxt på 6,7 procent noterades. Samtliga
branscher förutom telekommunikation, som backade med
knappt 10 procent, bidrog till uppgången. Högst årstillväxt
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Fortsatt stark arbetsmarknad
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för
fjärde kvartalet 2016 visade på en fortsatt stark
arbetsmarknad. Sysselsättningen ökade, särskilt
bland utrikes födda. Arbetslösheten som tidigare
varit nedåtgående visade däremot inte på någon
minskning.
Det fjärde kvartalet 2016 fortsatte antalet sysselsatta att
öka. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 74 000
jämfört med samma kvartal året innan och uppgick till
4 921 000. Ökningen var relativt jämnt fördelad mellan
män och kvinnor. För sysselsättningsgraden, alltså andelen
sysselsatta av befolkningen, skedde däremot inga statistiskt
säkerställda förändringar jämfört med föregående år.
Skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättning minskar
För kvinnor är sysselsättningsgraden idag något högre än
innan finanskrisens inträde under andra halvan av 2008.
För män har dock andelen sysselsatta ännu inte återhämtat
sig till nivåerna innan krisen. Det innebär också att skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad är
den lägsta sedan 2001. Under perioden 2001 till 2016 var
skillnaden som störst under tredje kvartalet 2010 då den
uppgick till 6,2 procentenheter. Under sista kvartalet 2016
var skillnaden i sysselsättningsgrad 3,9 procentenheter.
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
72
Män

68
Totalt
66
64
62

Kvinnor

60
0
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Starkast ökning av sysselsättning för utrikes födda
Det var bland de utrikes födda som antalet sysselsatta ökade
under fjärde kvartalet 2016 medan det bland de inrikes
födda inte rörde sig om någon säkerställd förändring. Av
den ökade sysselsättningen på 74 000 personer svarade
utrikes födda för 61 000.
Att det är bland de utrikes födda som ökningen i antalet sysselsatta noteras är en ihållande trend sedan andra
kvartalet 2010. Det är starkt kopplat till befolkningens sammansättning. Antalet utrikes födda ökade med 78 000 till
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Sysselsättningsgrad inrikes och utrikes födda
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Sysselsättningsökningen bland inrikes födda har inte
ökat nämnvärt under senare kvartal medan trenden har
varit betydligt starkare bland utrikes födda. Sedan andra
halvan av 2010 syns tydligt att trenden i sysselsättningsutvecklingen, med små undantag, varit starkare bland de
utrikes födda. Det som också går att utläsa av diagrammet är
att utrikes föddas sysselsättningsgrad har börjat närma sig
inrikes föddas och skillnaden är nu som minst sedan 2005.

Sysselsättningsgrad män och kvinnor

70

1 511 000 personer medan de inrikes födda i befolkningen
uppvisade en marginell minskning jämfört med fjärde
kvartalet 2015. Det innebär att sysselsättningsgraden,
andelen sysselsatta av befolkningen, inte uppvisade några
säkerställda förändringar utom för utrikes födda män som
ökade med 1,8 procentenheter till 65,0 procent.
Även säsongrensade och utjämnade data visar på en
fortsatt ökning av antalet sysselsatta medan en något
dämpad utveckling syns för sysselsättningsgraden.

Antalet fast anställda fortsätter att öka
Till sysselsatta räknas både anställda, egenföretagare och
medhjälpande hushållsmedlemmar. Jämfört med fjärde
kvartalet 2015 ökade antalet anställda. Att antalet anställda ökade förklaras nästan enbart av en ökning av fast
anställda. Ökningen i antalet fast anställda var relativt
lika fördelad mellan män och kvinnor. För tidsbegränsat
anställda konstaterades däremot ingen förändring jämfört
med sista kvartalet 2015.
Anställningarna ökade både inom privat och inom
kommunal sektor. Det betyder att det var femte kvartalet
i rad som antalet anställda ökade inom privat sektor och
under fjärde kvartalet 2016 uppgick de till 2 947 000 personer, en ökning med 32 000 jämfört med samma kvartal
föregående år.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av antalet fast anställda men en dämpad utveckling
för de tidsbegränsade anställningarna.
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I FOKUS
Under fjärde kvartalet 2016 var 335 000 personer arbetslösa varav 185 000 män och 150 000 kvinnor. Arbetslösheten
uppgick till 6,4 procent i åldern 15–74 år, 6,7 procent för
män och 6,0 procent för kvinnor.
I samband med finanskrisen steg arbetslösheten under
en längre period. Från 2014 började arbetslösheten minska
och har sedan dess uppvisat en nedåtgående trend. Denna
trend har, i och med det fjärde kvartalet 2016, planat ut och
visar endast på små förändringar. Inte heller för säsongrensade och utjämnade data rörde det sig om någon nedgång.

Antal fast anställda män och kvinnor
Tusental, 15–74 år. Säsongrensat och utjämnat
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Från 2013 och framåt har trenden för antalet fast anställda
varit klart positiv och utfallet för fjärde kvartalet 2016 visar
på samma trend.
Något innan finanskrisens inträde började antalet tidsbegränsat anställda att minska i Sverige. Till skillnad från de
fasta anställningarna skedde en tidigare återhämtning och
redan under andra halvan av 2009 visade säsongrensade
och utjämnade data på en positiv trend. Under senare
tid har däremot inte de tidsbegränsade anställningarna
uppvisat någon entydig trend. Från andra halvan av 2014
syns både upp- och nedgångar.
Arbetslösheten oförändrad
Under första och andra kvartalet 2016 minskade arbetslösheten vid jämförelse med samma kvartal ett år tidigare. I
likhet med tredje kvartalet uppvisade fjärde kvartalet inte
någon säkerställd förändring jämfört med motsvarande
kvartal året innan. Medan säsongrensade och utjämnade
data visade på en minskning i antal och andel arbetslösa
under tredje kvartalet visar däremot data för fjärde kvartalet
inte på någon tydlig minskning.
Arbetslöshet män och kvinnor
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7

Arbetslöshet inrikes och utrikes födda
Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Att arbetslösheten inte uppvisar någon större nedgång
samtidigt som antalet sysselsatta ökar bland de utrikes
födda kan tyckas motsägelsefullt. Det förklaras av att
antalet personer som deltar i arbetskraften stiger inom
gruppen. Från andra kvartalet 2005 till fjärde kvartalet 2016
har arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda ökat med
7,6 procentenheter till 71,7 procent enligt säsongrensade
och utjämnade data. För inrikes födda har arbetskraftsdeltagandet under samma period endast uppvisat små
förändringar. Det innebär samtidigt att inrikes och utrikes
föddas arbetskraftsdeltagande är nästan lika stort, omkring
72 procent.

Procent av befolkningen, 15–74 år. Säsongrensat
och utjämnat
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Högre arbetslöshet bland utrikes födda
Bland utrikes födda är arbetslösheten klart högre än bland
inrikes födda. I samband med finanskrisen steg arbetslösheten något mer bland utrikes födda och den ligger fortsatt
kvar på en högre nivå än innan krisen. För de inrikes födda
har det däremot skett en viss återhämtning och nivån är
något lägre än innan krisen. Det innebär att skillnaden i
arbetslöshet mellan in- och utrikes födda nu är högre än
tidigare. Särredovisade data finns tillgängliga från och med
andra kvartalet 2005.
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noterades inom uthyrnings- och resetjänster tätt följd av
motorhandel.
Utvecklingen för helåret 2016 var god och tillväxten
på 3,9 procent jämfört med året innan var den starkaste
sedan 2011. Under 2010 och 2011 låg tillväxttakten över 4
procent men följdes sedan av en svagare utveckling under 2
procent år 2012 och 2013. De senaste tre åren har tillväxten
för tjänsteproduktionen gradvis ökat från 3,3 procent 2014
till 3,7 procent 2015.

Byggmarknad
Färre upplever arbetskraftsbrist som ett hinder
Enligt Konjunkturbarometern uppges både orderstockar
och byggande ha ökat i betydligt större omfattning än
normalt de senaste tre månaderna. Byggföretagen är också
fortsatt nöjda med orderstockarnas storlek.
Företagen rapporterar sammantaget om en ökning av
antalet anställda och nivån på nettotalet signalerar om en
jämförelsevis stark sysselsättningsutveckling. Samtidigt
har andelen byggföretag som anger att brist på arbetskraft
är det främsta hindret för ökat byggande minskat något,
även om andelen är fortsatt hög i ett historiskt perspektiv.
Företagens förväntningar på de kommande månadernas orderingång är fortsatt mycket optimistiska. Samtidigt
har förväntningarna på byggandet justerats ner från förra
månaden, både bland hus- och anläggningsbyggare.
Anställningsplanerna pekar på att antalet anställda
kommer att öka i stor omfattning de närmaste månaderna.
Anbudspriserna väntas sammantaget stiga något.

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

December 2016–januari 2017 +0,5 procent
Faktorprisindex gick upp med 0,5 procent mellan december
2016 och januari 2017. Entreprenörens kostnader ökade
med 0,3 procent.
Gruppen Transporter, drivmedel och elkraft gick upp
med 1,6 procent. Inom den gruppen steg elkraft, dieselolja och lastbilstransporter. Byggmaterial gick upp med
0,5 procent. Maskiner ökade med 0,1 procent. Löner och
Omkostnader var oförändrade.
De flesta byggmaterialgrupper ökade något. Armeringsstål gick upp med 1,5 procent och hade störst prisförändring
av Byggmaterialkostnader i januari. Trävaror gick ned.
Golvmaterial var oförändrat. Byggherrens kostnader gick
upp med 1,1 procent, vilket beror på ökade räntekostnader.
Januari 2016–januari 2017 +2,2 procent
Faktorprisindex steg med 2,2 procent mellan januari 2016
och januari 2017. Entreprenörens kostnader gick upp
med 3,1 procent, vilket gjorde att totalindex steg med 2,5
procentenheter.
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Faktorprisindex för flerbostadshus
Förändring i procent
jan 17/dec 16

jan 17/jan 16

Entreprenadkostnader
Byggmaterial
Löner
Maskiner
Transporter, drivmedel, elkraft
Omkostnader
Byggherrekostnader

0,3
0,5
0,0
0,1
1,6
0,0
1,1

3,1
3,6
2,4
1,2
7,4
2,1
–2,0

Total byggkostnad

0,5

2,2

Gruppen Transporter, drivmedel, elkraft gick upp med
7,4 procent. Inom den gruppen ökade dieselolja mest med
19,8 procent. Elkraft steg med 10,7 procent. Lastbilstransporter gick upp med 5,1 procent. Löner ökade med 2,4
procent. Omkostnader steg med 2,1 procent. Maskiner
ökade med 1,2 procent. Byggmaterialkostnader ökade
med 3,6 procent. Alla Byggmaterial gick upp. Den största
ökningen i Byggmaterialgruppen hade armeringsstål som
steg med 20,0 procent. Byggherrekostnader minskade med
2,0 procent. Räntekostnaderna gick ned med 15,0 procent
vilket var orsaken till att Byggherrekostnader sjönk.

Näringsliv
Produktionen i näringslivet
Senaste uppgift: december 2016
Källa: SCB:s produktionsindex över näringslivet
Rickard Bengtsberg

Ökad tjänsteproduktion bakom uppgången
Efter uppgången i november följde ytterligare en månad
med ökad produktion inom näringslivet i december. Detta
innebar att de senaste månadernas varannan månadsmönster bröts i december. Den totala produktionen inom
näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med november
i säsongrensade tal. Uppgången i den totala produktionen
drevs av tjänstesektorn, där produktionen ökade med 1,2
procent. Byggproduktionen ökade med 4,6 procent men
utgör en mindre del av näringslivets totala produktion.
Inom industrin minskade produktionen med 1,2 procent.
Produktionen i näringslivet
Förändring i procent

Industri inkl. energi
Bygg
Tjänster
Totalt

dec 16/
nov 161)

okt–dec 16/
jul–sep 161)

dec 16/
dec 152)

–1,2
4,6
1,2
0,9

0,9
2,9
0,5
0,8

–0,8
11,3
4,1
3,4

1) Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2) Kalenderkorrigerat

Ökad produktion under fjärde kvartalet
Produktionen under det fjärde kvartalet ökade med 0,8
procent, säsongrensat och jämfört med närmast föregående
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kvartal. Byggproduktionen utvecklades starkast med en
uppgång på 2,9 procent. Även industri- och tjänsteproduktionen utvecklades positivt med uppgångar på 0,9
respektive 0,5 procent.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
3
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Positiv årsutveckling i december
På årsbasis ökade den totala produktionen inom näringslivet med 3,4 procent i december, jämfört med motsvarande
månad föregående år och i kalenderkorrigerade tal. Starkast
utvecklades byggproduktionen med en uppgång på 12,0
procent följt av tjänsteproduktionen som ökade med 3,9
procent. Utvecklingen inom industriproduktionen var också
positiv, men uppgången var endast 1,0 procent jämfört
med december 2015.

Priser
Konsumentpriser
Senaste uppgift: januari 2017
Källa: SCB:s konsumentprisindex

Inflationstakten avtog något
Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) var 1,4
procent i januari 2017. Jämfört med december 2016 minskade KPI med 0,7 procent. Under motsvarande period förra
året sjönk KPI med endast 0,3 procent. Inflationstakten
enligt måttet KPIF var 1,6 procent i januari.
Högre drivmedelspriser drar upp
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de
senaste 12 månaderna, var 1,4 procent i januari 2017. Det är
en minskning från december 2016 då den var 1,7 procent.
Högre boendekostnader (1,9 procent) samt prishöjningar på drivmedel (13,1 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,4 procentenheter vardera i januari.
Diverse mindre prisuppgångar på olika varor och tjänster
bidrog sammantaget med ytterligare 0,4 procentenheter.
Högre priser på livsmedel (1,5 procent) och restauranger
(2,5 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.
Lägre priser på teleutrustning (–16,9 procent) motverkade
uppgångarna och bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.
Statistiska centralbyrån
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Säsongsnormala prissänkningar i januari
KPI minskade med 0,7 procent från december 2016 till
januari 2017. Under motsvarande period föregående år
sjönk KPI med 0,3 procent. KPI sjunker normalt i januari
till följd av säsongsnormala prissänkningar, framförallt på
kläder och skor.
Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till
grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Metodmässiga
ändringar introduceras också vid årskiften. Några av ändringarna som genomförts 2017 är exempelvis en ny metod
för att beräkna kostnaden av att bo i bostadsrätt har införts
samt att hushållens ränteavdrag numera räknas in i KPI.
Vid varje årsskifte får dessutom alla varor och tjänster
en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna
effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen
och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2017
bidrog korgeffekten med –0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI, vilket är nära ett historiskt genomsnitt.
Konsumentprisernas utveckling
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Förutom korgeffekten bidrog säsongsnormala prissänkningar med –1,1 procentenheter till månadsförändringen
sammantaget. Därav bidrog lägre priser på kläder och skor
(–11,1 procent) med –0,6 procentenheter, prisnedgångar
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på utrikes flyg (–21,3 procent) med –0,2 procentenheter
samtidigt som lägre priser på paketresor (–11,6 procent),
logi (–6,5 procent) samt inventarier och hushållsvaror (–0,9
procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Dessa nedgångar motverkades av prishöjningar på
lokaltrafik (4,3 procent), livsmedel och alkoholfria drycker
(0,4 procent), egnahemskostnader (1,8 procent), el och
bränsle (1,3 procent) samt drivmedel (3,3 procent) som
vardera bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Januari 2017			Bidrag till
		
Förändring från
förändring
		
Föregående
jan
sedan jan
		
månad 2016
20161)

KPI totalt

0,4
0,7
–11,1
1,1
–0,9
0,4
–0,6
–2,4
–1,1
0,3
–0,5
–0,1

1,7
1,9
2,2
1,9
–0,6
0,4
3,8
–6,7
0,1
1,9
2,5
1,4

0,2
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,5
–0,2
0,0
0,0
0,2
0,1

–0,7

1,4

1,4

1) Procentenheter

Nedgång för den underliggande inflationen
Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var
1,6 procent i januari. Det är en minskning från december
2016 då den var 1,9 procent. KPIF sjönk med 0,7 procent
från december till januari, under motsvarande period
föregående år sjönk KPIF med 0,4 procent.
Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi var
1,2 procent i januari (1,3 procent i december 2016). Från
december till januari sjönk KPIF exklusive energi med
0,9 procent. Under motsvarande period 2016 sjönk KPIF
exklusive energi med 0,8 procent.
KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från
Riksbanken.
Stor uppgång av inflationstakten i övriga Europa
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas
av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag
som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med
en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre
täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av
att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.
Inflationstakten enligt HIKP i Sverige sjönk till 1,5
procent i januari från 1,7 procent i december 2016. HIKP
sjönk med 0,8 procent från december till januari, under
motsvarande period föregående år sjönk HIKP med 0,6
procent.
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EU-länder och Norge enligt HIKP
procent
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Inflationstakten enligt HIKP steg rejält i EU och i synnerhet i euroländerna i januari. I EU-länderna var inflationstakten 1,7 procent och i euroländerna 1,8 procent,
vilket var en uppgång från 1,2 respektive 1,1 procent i
december. I Frankrike steg exempelvis inflationstakten
från 0,8 till 1,6 procent och även Spanien, Nederländerna
och Belgien hade kraftiga uppgångar.

Priserna i producent-, exportoch importleden
Senaste uppgift: januari 2017
Källa: SCB:s producentprisindex

Producentpriserna steg i januari
Producentpriserna totalt steg med 0,6 procent mellan
december och januari. Under samma period steg priserna
på import- och hemmamarknaden med 0,8 procent, samt
på exportmarknaden med 0,3 procent.
Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Högre pris på råolja bidrog till uppgången på importmarknaden för januari. På exportmarknaden bidrog främst
högre metallpriser till uppgången. Uppgången motverkades
dock av en nedgång i priserna på motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar. På hemmamarknaden bidrog högre
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priser på distribution av elektricitet till uppgången. Lägre
pris på elektricitet motverkade dock uppgången på hemmamarkanden.
Priser för inhemsk tillgång fortsätter stiga
Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 0,8 procent från december till januari.
Jämfört med januari föregående år har priserna stigit med
8,5 procent.
Jämfört med januari föregående år har producentpriserna totalt stigit med 8,2 procent. Under samma period
steg priserna på export- och importmarknaden med 10,6
procent respektive 11,3 procent, vilket till viss del kan
förklaras av den svenska kronans försvagning i förhållande
till andra valutor. På hemmamarknaden steg priserna med
5,8 procent.

Tjänsteprisindex
Senaste uppgift: fjärde kvartalet 2016
Källa: SCB:s tjänsteprisindex

Tjänstepriserna steg under fjärde kvartalet
Tjänsteprisindex steg med 0,5 procent mellan tredje och
fjärde kvartalet 2016. Motsvarande förändring under förgående kvartal var en nedgång med 0,1 procent. Sedan
fjärde kvartalet 2015 har Tjänsteprisindex stigit med 0,9
procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var en
uppgång på 0,3 procent.
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Under kvartalet bidrog främst högre priser på Dataprogrammerings- och datakonsulttjänster med 0,3 procentenheter till uppgången. Sjötransport av gods, Andra
stödtjänster till transport, Arkitekt- och tekniska konsulttjänster samt Uthyrning och leasing av maskiner bidrog
med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Lägre priser
inom Fastighetstjänster samt Utgivningstjänster avseende
annan programvara motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera.

Statistiska centralbyrån

Arbetsmarknad
Sysselsättning och
arbetslöshet
Senaste uppgift: januari 2017
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar
Daniel Samuelsson

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 880 000 i januari
2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000
jämfört med januari 2016, varav 44 000 män och 46 000
kvinnor. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000, vilket
motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av
sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten
vilken uppgick till 6,9 procent.
Arbetsförmedlingens statistik visar på en fortsatt minskning av antalet inskrivna arbetslösa. I slutet av januari 2017
var 378 000 personer inskrivna som arbetslösa, en minskning med 7 000 personer jämfört med januari 2016. Bland
inrikes födda sjunker antalet inskrivna arbetslösa, medan
antalet bland utrikes födda fortsätter att öka. Antalet nya
lediga platser uppgick till 133 000, vilket var en ökning med
22 000 jämfört med samma månad i fjol. I januari 2017
fick 37 000 arbete vilket var i nivå med januari året innan.
Antalet personer i arbetskraften ökade
Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick
till 5 265 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med
januari 2016 var det en ökning med 86 000 varav 46 000 män
och 40 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick
till 71,4 procent, bland männen var det 73,8 procent och
bland kvinnorna 68,9 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning
av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört
med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet
personer i arbetskraften till 5 322 000, vilket motsvarar ett
arbetskraftstal på 72,2 procent.
Antalet sysselsatta ökade med 90 000
I januari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år
4 880 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000
jämfört med januari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick
till 2 551 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 330 000,
en ökning med 44 000 respektive 46 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,2 procent, bland männen var den
68,1 procent och bland kvinnorna 64,2 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt
ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört
med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet
sysselsatta till 4 958 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,3 procent.

17

SCB-Indikatorer februari 2017
motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna
6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år fortsätter
såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet
arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet
var 18,1 procent.

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden
68

procent

Relativ arbetslöshet
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Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
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66

9

procent

65
8
0

2013

2014

2015

2016

2017

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2017
i genomsnitt till 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,5 procent
jämfört med januari 2016.
Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små
förändringar av antalet arbetade timmar. I januari 2017
uppgick antalet till i genomsnitt 150,8 miljoner per vecka.
Arbetsmarknad

		

Antal sysselsatta,
1 000-tal
2016
2017

Antal arbetade
timmar, 10 000-tal
2016
2017

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

4 791
4 880
4 806		
4 833		
4 873		
4 892		
5 018		
5 059		
4 961		
4 916		
4 930		
4 947		
4 893		

14 610
14 810
15 800		
14 940		
16 670		
16 210		
15 240		
9 530		
13 070		
16 870		
16 770		
16 450		
14 460		

Ant. arbetslösa
1 000-tal
2016
2017
388
396
406
381
400
414
341
350
317
338
328
337

385

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

Små förändringar av arbetslösheten
I januari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år
385 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetslösa män uppgick
till 212 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 172 000.
Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent bland män
och 6,9 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern
15–24 år var 110 000 arbetslösa, varav 71 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick
till 18,6 procent.
För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och
utjämnade data på små förändringar av både antalet och
andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I
januari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 364 000, vilket
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Fortsatt minskning av antalet inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa, som utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick
i januari 2017 till 378 000. Jämfört med samma månad
föregående år var det en minskning med 7 000 personer.
Bland de inskrivna arbetslösa var 202 000 öppet arbetslösa
och 177 000 deltog i program med aktivitetsstöd.
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) fortsätter också att minska. I januari var 60 000 ungdomar
inskrivna som arbetslösa, en minskning med 10 000 på
ett år. Även trenden med fler inskrivna arbetslösa som är
födda utanför Europa – och färre övriga inskrivna arbetslösa som är inrikes födda eller födda i Europa – fortsätter.
En förklaring är att allt fler nyanlända som har fått sina
uppehållstillstånd nu kommer till Arbetsförmedlingen och
skriver in sig som arbetssökande.
Antalet nya lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar var i januari 133 000, vilket var en ökning
med 22 000 jämfört med motsvarande månad föregående
år. Det var 37 000 som fick arbete i januari 2017 vilket var i
nivå med samma månad förra året. Antalet varslade uppgick
till 3 100, vilket var 200 färre än i januari 2016.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: december 2016
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var
under december 2016 164,80 kronor exklusive övertidstillägg och 166,80 kronor inklusive övertidstillägg, vilket är
en ökning med 1,5 respektive 1,4 procent jämfört med
december 2015. Under december 2016 var den preliminära
genomsnittliga månadslönen för tjänstemän 38 250 kronor
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exklusive rörliga tillägg och 39 130 kronor inklusive rörliga
tillägg, vilket är en ökning med 2,3 procent, i båda fallen,
jämfört med december 2015.
Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av
mineral och tillverkningsindustrin har för december 2016
beräknats till 294,64 kronor per timme, vilket ger ett arbetskostnadsindex på 124,7 en förändring med 1,1 procent
jämfört med december 2015. Arbetskostnaden för en arbetare inom den privata sektorn totalt har för december 2016
beräknats till 275,69 kronor per timme och för tjänstemän
inom den privata sektorn till 59 808 kr per månad. Detta
ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 123,6 en ökning
med 2,3 procent jämfört med december 2015. Motsvarande
index för tjänstemän blir 126,0 en ökning med 3,0 procent
jämfört med december 2015.

Den svenska räntekurvan rörde sig svagt uppåt då
både korta och långa räntor steg. Räntan på tremånaders
statsskuldväxlar är fortfarande negativ men gick upp från
–0,77 procent i januari till –0,69 procent i genomsnitt i
februari. De tioåriga statsobligationerna hade en genomsnittsränta på 0,66 procent, vilket endast var en marginell
uppgång från januari. Kronan stärktes något mot euron
under februari med medelkursen 9,47 SEK/EUR jämfört
med 9,51 föregående månad.
Långa räntor
10-åriga statsobligationer
4

procent

3

Finansmarknad

2

Oförändrad reporänta…
Riksbanken meddelade den 15 februari att de lämnar
reporäntan oförändrad på –0,50 procent. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017 så som
beslutades i december vilket innebär att stödköpen totalt
kommer att uppgå till 275 miljarder i mitten av 2017. Liksom
vid reporäntebeskedet i december betonade direktion att
det den närmaste tiden är större sannolikhet att räntan
sänks än att den höjs. Räntebeslutet motiverades med att
inflationen ska stabiliseras runt inflationsmålet och att den
politiska osäkerheten i världen ger skäl för en expansiv
penningpolitik.
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Källa: Riksbanken

… och Fed-ränta
Den amerikanska centralbanken lämnade den 1 februari
sin styrränta oförändrad i intervallet 0,50–0,75 procent.
Federal Reserve konstaterade att den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter att stärkas och att den ekonomiska
aktiviteten har expanderat vidare i måttligt tempo. Fedchefen Janet Yellen signalerade senare under månaden
att räntehöjningar kan vara att vänta om inflationen och
sysselsättningen fortsätter att utvecklas i linje med förväntningarna.
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Tillväxttakten för hushållens lån oförändrad
I januari hade hushållens lån från monetära finansinstitut
(MFI) en årlig tillväxttakt på 7,2 procent, vilket betyder att
den var oförändrad jämfört med december. Totalt uppgick
hushållens lån hos MFI till 3 549 miljarder kronor i januari.
Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad och 235 miljarder jämfört med motsvarande
månad föregående år.

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

SEK

euro

9,5
9,0
8,5

MFI:s utlåning

8,0

Årlig tillväxttakt, procent

US dollar

7,5

10

7,0

Hushåll

6,5

8

6,0
0

6
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Källa: Riksbanken

4

Dollarn försvagades mot kronan med 5 öre under
februari och noterade medelkursen 8,90 SEK/USD. Både
korta och långa amerikanska marknadsräntor var under
månaden närmast oförändrade och låg på nivåerna 0,97
respektive 2,42 procent.
Uppåt på börserna
Det var god stämning på världens börser under månaden.
Stockholmsbörsen steg och Affärsvärldens generalindex
var upp 2,9 procent i februari. Ute i Europa steg Frankfurtbörsens DAX-index och Londonbörsens FTSE-index med
2,6 respektive 2,3 procent under månaden.
Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Hushållens bostadslån uppgick till 2 913 miljarder i
januari. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med
föregående månad och 205 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade därmed
en årlig tillväxttakt på 7,6 procent i januari, en minskning
med 0,1 procentenheter jämfört med december.
Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,6
procent i januari, vilket är en ökning jämfört med december
då den var 5,8 procent. Tillväxttakten för lån med övriga
säkerheter låg på 4,8 procent i januari, vilket betyder att
den var oförändrad jämfört med föregående månad. Totalt
uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med
övriga säkerheter till 190 respektive 445 miljarder i januari.
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Källa: Affärsvärlden

På andra sidan Atlanten noterade Dow Jones och Nasdaq uppgångar på 4,8 respektive 3,8 procent. I Asien steg
Hongkongbörsens Hang seng-index steg med 1,6 procent,
Shanghaibörsen med 2,6 procent och Tokyobörsens Nikkeiindex med 0,4 procent under februari.
Elin Henriksson och Andreas Hörnqvist, finansmarknadsstatistik
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INTERNATIONELL UTBLICK
Konjunkturindikatorer för några länder och -områden
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Den ekonomiska utvecklingen i det så kallade tillväxtlandet Brasilien har havererat de senaste åren. Tillväxten
har varit svag sedan början av 2014 och de senaste två
åren visar BNP-utvecklingen en brant nedåtgående trend.
Tredje kvartalet 2016 krympte den brasilianska ekonomin
med 0,9 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet
innan. Det var sjunde kvartalet i följd med sjunkande BNP.
Även den brasilianska industriproduktionen har utvecklats
svagt. Produktionen började falla tillbaka från mitten av
2013 innan den bottnade i februari 2016. Någon ordentlig
uppgång sedan dess är det dock inte tal om trots att produktionen i säsongrensade tal steg med över 2 procent i
december och jämfört med månaden innan.
Den chilenska ekonomin uppvisar en bättre utveckling.
Visserligen har den kvartalsvisa tillväxttakten dämpats
under senare år men BNP har alltjämt fortsatt att växa.
Tredje kvartalet 2016 låg tillväxten i BNP på 0,7 procent,
säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Utvecklingen
för den chilenska industriproduktionen är mer svårtolkad.
Produktionen har på månadsbasis varit mycket volatil med
stora upp- och nedgångar under flera år. Den ackumulerade
utvecklingen från januari till december 2016 visar dock på
en minskad produktion i jämförelse med samma period
året innan. Året avslutades dock starkt och produktionen
ökade med över 4 procent i december, säsongrensat och
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jämfört med november. Även den ledande indikatorn steg
mot slutet av året och låg i december för andra månaden i
följd över den långsiktiga trenden. Det indikerar en fortsatt
god ekonomisk utveckling.
Den mexikanska ekonomin fortsätter att växa i en stabil
takt. Efter ett starkt tredje kvartal steg BNP i säsongrensade
tal med 0,7 procent under fjärde kvartalet. Utvecklingen
för den mexikanska industriproduktionen har varit mer
dämpad och sammantaget har produktionen i stort sett
legat still under året. För landets ledande indikator var
utvecklingen negativ i december och noteringen hamnade
under den långsiktiga trenden. Det pekar på en svagare
ekonomisk utveckling för kommande månader.
Efter ett svagt andra kvartal 2016 med sjunkande BNP
återhämtades den kanadensiska ekonomin under efterföljande kvartal. Säsongrensade siffror visar att BNP steg med
0,9 procent tredje kvartalet och jämfört med kvartalet innan.
Det var högre än den genomsnittliga tillväxttakten på 0,5
procent per kvartal sedan 2010. Landets industriproduktion
utvecklades svagt i början av året och från februari till maj
minskade produktionen innan utvecklingen vände upp.
Trenden har därefter varit stigande och efter ett tillfälligt
hack i oktober steg produktionen åter i november. Även
den ledande indikatorn har stigit och låg i december för
tredje månaden i följd över 100.
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INTERNATIONELL UTBLICK
Producentprisindex
De genomsnittliga producentpriserna inom EU utvecklades
svagt under andra halvåret 2015 och fortsatte att sjunka
under inledningen av 2016. I mars bröts den nedåtgående
trenden och producentpriserna har därefter fortsatt att
stiga. I november var producentpriserna 1,1 procent högre
än samma månad föregående år. De stora medlemsländerna visar en liknande utveckling och i Frankrike, Italien
och Tyskland var producentpriserna i december högre än
samma månad året innan. Den snabbaste prisökningen
uppvisar dock Storbritannien där producentpriserna i
december var 7,5 procent högre än i december 2015.
I de nordiska länderna steg producentpriserna under
sista kvartalet 2016. I Danmark låg de månadsvisa ökningarna på runt 1 procent, i Sverige något högre, medan den
genomsnittliga månadsutvecklingen i Finland och Norge
var något lägre.
I USA började producentpriserna falla tillbaka redan
under hösten 2014 men återhämtade sig något under
början av 2015, innan
de åter började sjunka.
PPI
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Producentprisindex
		
Avser
Index Förändr. från
		
månad 2010=100
föregående
				
månad, %
EU
Danmark
Finland
Frankrike
Italien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Norge
USA

nov
dec
dec
dec
dec
nov
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dec
dec
dec
dec

103,9
110,1
103,3
102,1
104,3
104,5
106,4
104,1
104,9
112,3
104,8

Förändr. från
motsv mån
föreg år, %

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

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

Källa: OECD

EU-barometern
EU-kommissionens konjunkturbarometer för både EU
och euroområdet visar en fortsatt positiv trend men det
var endast marginella ökningar i februari. För EU steg
indikatorn med 0,3 enheter till 108,9, medan indikatorn
för euroområdet steg från 107,9 till 108,0. Ett förbättrat
stämningsläge inom industrin, tjänste- och byggsektorn
bidrog positivt till utvecklingen i både EU och euroområdet.
Inom EU var även bedömningarna inom detaljhandeln
positiva. Storbritannien och Spanien noterades för de
största ökningarna, medan stämningsläget försämrades
i Tyskland. Sveriges indikator backade med 0,4 enheter
till 111,4. Konfidensindikatorn för byggsektorn och detaljhandeln utvecklades positivt medan stämningsläget
försämrades inom industrin och tjänstesektorn. Även
konsumentförtroendet föll tillbaka.

Internationella ekonomiska indikatorer
Danmark

Finland

Storbr.

Sverige

Tyskland

USA

EU1)

OECD

1,0
2,3

0,4
1,8

0,5
2,0

0,6
1,9

0,4
1,6

2,0
1,9

–1,2
–0,5

0,4
2,7

0,8
0,5

1,6
2,8

0,7
1,0

KPI4)		
Förändr. föreg. mån.
%
0,0
0,3
0,5
Förändr. 12 mån.
%
0,3
1,1
1,6

0,5
1,7

0,9
1,6

–0,3
1,0

0,5
1,2

0,2
1,8
6,2
0,0
–0,3

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

Industriproduktion3)		
Förändr. föreg. mån.
%
4,6
Förändr. 12 mån.
%
11,4

0,0
3,6

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

6,2
–0,1
0,1

8,7
0,0
–0,6

4,8
0,0
–0,2

6,9
0,0
–0,3

3,9
0,0
–0,5

4,8
0,1
–0,1

8,2
0,0
–0,8

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

–0,23
–0,03
–0,17

–0,33
–0,01
–0,18

0,36
–0,01
–0,23

–0,57
0,04
–0,27

–0,33
–0,01
–0,18

1,03
0,05
0,41

–0,33
–0,01
–0,18

..
..
..

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

0,37
–0,02
–0,42

0,50
0,04
–0,28

1,38
–0,01
–0,35

0,65
0,04
–0,37

0,25
0,00
–0,18

2,43
–0,06
0,35

1,10
0,06
–0,06

..
..
..

1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet 2) OECD tredje kvartalet, övriga fjärde kvartalet 3) Sverige och USA december, övriga november 4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP)
för EU-länderna. USA november, övriga december 5) Storbritannien oktober, USA januari, övriga december 6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. Januari 7)
Januari
Källa: OECD, Eurostat
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Stabil tillväxt väntas inom EU trots ett osäkert läge
EU-kommissionens senaste prognos för den ekonomiska
utvecklingen som publicerades i mitten av februari visade
på en liten upprevidering av tillväxtutsikterna för nästa år
jämfört med höstens prognos. I år väntas BNP öka med
1,8 procent i EU som helhet, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med höstens prognos. Tillväxtprognosen
för 2018 är oförändrad och BNP bedöms fortsätta öka
med 1,8 procent.
Ekonomin gynnades under 2016 av ett lågt oljepris,
försvagning av euron och fortsatt expansiv penningpolitik.
EU-kommissionen beskriver den europeiska ekonomin som
motståndskraftig i en orolig tid som präglas av utmaningar
så som avtagande utrikeshandel, terrorism, Brexit och en
ansträngd banksektor.
En hög grad av osäkerhet präglar prognosen och riskerna finns främst på nedsidan men på kortare sikt även på
uppsidan. Reformer i USA kan på kort sikt öka den globala
BNP-tillväxten men en ny handelspolitik gör utvecklingen
på längre sikt osäker. Det finns fortsatta risker med den
kinesiska ekonomin och Brexit bedöms ha en något dämpande effekt på EU:s ekonomi. De kommande valen i flera
stora EU-länder ökar även osäkerheten framöver.
Prognos för BNP-utvecklingen
Procentuell förändring från föregående år
Belgien
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike
Euroländerna
EU	
Källa: EU-kommissionen
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2016

2017

2018

1,2
3,3
2,8
1,0
1,1
1,5
1,2
0,3
4,3
0,9
2,8
1,6
2,2
3,8
4,0
2,1
2,8
1,3
4,9
3,3
2,5
3,2
2,0
3,3
2,4
1,9
1,9
1,5
1,7
1,9

1,4
2,9
2,5
1,5
2,2
1,2
1,4
2,7
3,4
0,9
3,1
2,8
2,9
4,0
3,7
2,0
3,2
1,6
4,4
2,9
3,0
2,3
1,5
2,4
2,6
1,6
3,5
1,6
1,6
1,8

1,6
2,8
2,3
1,8
2,6
1,5
1,7
3,1
3,3
1,1
2,5
3,0
2,8
3,9
3,7
1,8
3,1
1,5
3,7
3,6
3,0
2,1
1,2
2,1
2,7
1,8
3,2
1,6
1,8
1,8

Tillväxt i samtliga EU-länder
Prognosen visar för första gången sedan 2008 tillväxt
i samtliga EU-länder för hela prognosperioden på tre
år. Utvecklingen för de större EU-länderna är spretig. I
Tyskland spås BNP-tillväxten minska något i år jämfört
med 2016 för att sedan öka igen under 2018. Den spanska
ekonomin fortsätter att återhämta sig och växer snabbare
än EU totalt men tillväxten mattas under 2017 och 2018.
Italien och Frankrike fortsätter att växa men tillväxten ligger under EU-genomsnittet. Polen fortsätter att öka och
tillväxten ligger runt 3 procent under prognosperioden.
Tillväxttakten för den brittiska ekonomin bedöms gradvis
avta kommande år. Det finns dock ljusglimtar i prognosen.
I Grekland, som länge har präglats av en sargad ekonomi,
bedöms BNP-tillväxten växla upp från 0,3 procent under
2016 till 2,7 procent i år och 3,1 procent under 2018.
Svagare svensk tillväxt framöver
Den svenska ekonomin uppvisade stark tillväxt under
2016. I år och under 2018 väntas den svenska ekonomin
växa i lugnare takt, främst på grund av minskad inhemsk
efterfrågan. Den svenska tillväxten är god i ett europeiskt
och internationellt perspektiv men väntas sjunka från 3,3
procent under helåret 2016 till 2,4 procent i år.
Den svenska tillväxten utmärker sig därmed bland
övriga EU-länder i Norden. I Danmark väntas BNP växa
med 1,0 procent respektive 1,5 procent 2016 och 2017. För
Finlands del räknar prognosmakarna inom EU-kommissionen med en tillväxt på 1,5 procent under 2016 och 1,2
procent under 2017.
Prognos för Sverige
Procent jämfört med föregående år (BNP, HIKP*)
Procent av arbetskraften (Arbetslöshet)
8
7
6

2016
2017
2018

5
4
3
2
1
0

BNP

Inflation (HIKP*)

Arbetslöshet

* Harmoniserat konsumentprisindex
Källa: EU-kommissionen

Sysselsättningen i Sverige bedöms fortsätta öka och
arbetslösheten beräknas ligga på 6,5 procent under 2017
och 6,4 procent under 2018. Arbetslösheten spås dock ligga
högre inom vissa grupper som lågutbildad arbetskraft.
Inflationen väntas öka de kommande åren och uppgå till
1,7 procent 2017 och 1,8 procent 2018.
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Förändring i procent från
Enhet
Basår
Senaste		
föreg. månad/
samma månad/
			
uppgift		period
period föreg. år
Ekonomi, allmänt
BNP
volym
2010=100
Fast bruttoinvestering
volym
2010=100
Hushållens konsumtion
volym
2010=100
Tjänsteproduktion
volym
2010=100
Lägenheter, påbörjade, nya
1 000-tal		
			

4 kv
4 kv
4 kv
dec
4 kv
1–4 kv

115,6 1)
1,0 1)
128,3 1)
0,9 1)
112,7 1)
0,3 1)
1)
123,7
1,2 1)
17,2				
63,1				

2,3
4,2
1,6
4,1
48
34

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

dec
jan–dec
dec
jan–dec
dec
jan–dec
4 kv
4 kv
1–4 kv

95,1		
–2 1)
97,2				
97,8		
–1 1)
98,4				
99,3		
0 1)
97,3				
89,6 1)
1,0 1)2)
57,8				
208,1				

–1
2
1
3
5
0
0,9
–9
–1

Utrikeshandel
Varuexport
mdr kr		
jan
103,4		
1 1)
								
Varuimport
mdr kr		
jan
101,9		
2 1)
								
Handelsnetto
mdr kr		
jan
1,5
				
Bytesbalans
mdr kr		
3 kv
56,7
			
1–3 kv
136,9

19
18

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning
volym
2010=100
jan
119,7 1)
1,3 1)
								
Hushållens konsumtionsindikator
volym
2010=100
dec
113,0 1)
–2,1 1)
			
jan–dec					
Personbilsregistreringar, nya
st		
jan
24 039				
								
Consumer Confidence Indicator 3)		
medelv=100
feb
104,5 4)
104,6 4)

98,4

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

–0,7		
–0,7		
0,6		
0,3		
0,8		
0,8		
0,8		

1,4
1,6
8,2
10,6
11,3
8,5
5,8

4 880				
385				
132				
14 810				
133				
124,7				
177,2				

1,9
–1,0
4,5
1,5
20,4
1,1
0,4

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

3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin
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317,5		
207,4		
119,8		
115,5		
114,4		
118,4		
124,4		

3 549				
2 138				
0,66		
0,01 2)
–0,69		
0,08 2)
–21,2
133,1		
1,4		
4) Index för resp period

2)

2,2
0,7
2,5
7

7,2
4,6
–0,11
–0,19

4)

2)
2)

2,8

5) Från monetära finansinstitut
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