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KONJUNKTURLÄGET
Svagt positivt i slutet av 2019
Månadsstatistiken visar att avslutningen på 2019 var överlag 
positiv om än dämpad. Produktionen i näringslivet ökade 
svagt i november där samtliga huvudbranscher noterade 
uppgångar. Industrin vände upp efter tre månader i följd 
med minskad produktion och byggproduktionen fortsatte 
att stiga efter en kraftig ökning i oktober.

Industriproduktion
Produktionsvärdeindex, index 2015=100, trend
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Trendkurvan för den totala produktionen i näringsli-
vet pekar samtidigt svagt uppåt, drivet av tillväxten inom 
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striproduktionen pekar nedåt sedan början av 2019. En 
närmare titt på industrins tre stora huvudgrupper visar 
att trenden för insatsvaruindustrin har varit negativ sedan 
början av 2019 medan investeringsindustrin vände nedåt ett 
halvår senare. Trendkurvan för industrin för icke varaktiga 
konsumtionsvaror vände upp i början av hösten 2017 och 
har fortsatt att öka i snabb takt sedan dess. 

Även industrins orderingång vände upp i november 
efter att ha minskat under de föregående fem månaderna. 
Trenden är dock fortsatt negativ och det är en svagare order-
ingång från såväl hemmamarknaden som exportmarknaden 
som drar ner. Trenden för hemmamarknaden har pekat 
nedåt sedan slutet av 2018 medan exportorderingången 
har haft en negativ trend sedan halvårsskiftet i fjol.

Utrikeshandeln med varor visade ett handelsöver-
skott under tio av tolv månader i fjol och handelsnettot 
blev positivt för helåret 2019. Det var ett trendbrott mot 
tidigare år då merparten av månaderna hade en större 
import än export vilket också resulterade i underskott 
för helåren 2016–2018. Utrikeshandeln visar dock på en 
avmattning och trenden för såväl exporten som importen 
vände nedåt under hösten. Under de sista två månaderna 
2019 var nedgången för importen större och trenden för 
handelsnettot pekar åter uppåt. 

Kraftig uppgång i nyregistreringarna
Nyregistreringarna av bilar steg mycket kraftigt i decem-
ber. Det medförde att nyregistreringarna för helåret 2019 
med knapp marginal överträffade året innan. Uppgången 
i december förklaras till viss del av att nya regler för be-
räkningen av fordonsskatten började gälla första januari 
i år vilket drog upp nyregistreringarna innan årsskiftet. 
Samtidigt påverkas decemberjämförelsen av att nyregist-
reringarna under december 2018 var på en relativt låg nivå 
till följd av införandet av bonus malus i juli samma år. I 
månadens fokusartikel på sidan 12 går det att läsa mer 
om fordonhandelsbranschens utveckling under senare år.

Den månatliga konsumtionsindikatorn visar på en 
dämpad hushållskonsumtion mot slutet av 2019. I ok-
tober var konsumtionsökningen knapp och i november 
låg den kvar på en oförändrad nivå. Även detaljhandeln 
utvecklades relativt svagt under hösten men ökar trots 
allt. Försäljningen under fjärde kvartalet var endast några 
tiondelar högre än kvartalet innan.

Stigande arbetslöshet under året
Avmattningen i svensk ekonomi har satt sina spår på 
arbetsmarknaden, enligt siffror från Arbetskraftsunder-
sökningarna. Efter några år med minskad arbetslöshet 
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vände utvecklingen i mitten av 2018 och arbetslösheten 
fortsatte gradvis att stiga under fjolåret. Uppgången planade 
dock ut i slutet av 2019 och från oktober till december låg 
arbetslösheten på 6,9 procent, säsongrensat och utjämnat. 
Arbetslösheten uppgick i genomsnitt till 6,8 procent i fjol, 
en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2018.

Lägre resursutnyttjande i svensk ekonomi
Riksbankens RU-indikator, som mäter resursutnyttjandet i 
den svenska ekonomin, fortsatte ner fjärde kvartalet 2019. 
Det var femte kvartalet i rad som indikatorn backade vilket 
visar på en fortsatt avmattning. Indikatorn ligger nu på den 
lägsta nivån sedan första kvartalet 2016 men fortfarande 
något över det historiska genomsnittet.

RU-indikatorn
Resursutnyttjande i ekonomin. Standardavvikelse
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RU-indikatorn baseras på både enkätdata och arbets-
marknadsdata och syftet är att mäta i vilken utsträckning 
arbetskraft och kapital används i förhållande till vad som 
är långsiktigt hållbart.

Ljusare signaler från tillverkningsindustrin
Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer visar 
en uppgång i början av 2020, men att det fortfarande rå-
der ett svagare stämningsläge än normalt i den svenska 
ekonomin. Det var framförallt ett tydligt förbättrat stäm-
ningsläge inom tillverkningsindustrin som låg bakom 
uppgången i januari. Den betydande förbättringen innebar 
att industrin gick från ett svagare läge i slutet av förra året 
till ett läge något starkare än normalt i januari. En mer 
optimistisk syn på kommande produktion bidrog till upp-
gången. Även för byggverksamheten och detaljhandeln är 
konjunkturbedömningarna starkare än normalt. För den 
privata tjänstesektorn steg konfidensindikatorn i januari 
men läget är alltjämt svagare än normalt. Hushållen blev 
något mer pessimistiska och det var synen på den egna 
ekonomin som försämrades.

IMF justerar ner tillväxtprognos
I mitten av januari publicerade Internationella valutafonden 
(IMF) en uppdaterad prognos för den globala tillväxten 
för 2019–2021. Sammanfattningsvis innebär det mindre 
nedrevideringar på mellan 0,1–0,2 procentenheter jämfört 

med prognosen i oktober. Under 2019 bedöms världs-
ekonomin ha växt med 2,9 procent. 2020 och 2021 räknar 
IMF med att tillväxten tilltar något, med ökningar på 3,3 
respektive 3,4 procent. Nedrevideringarna beror främst på 
försämrade ekonomiska utsikter för några tillväxtländer, 
inte minst Indien, där tillväxten har överraskat på nedåt-
sidan det senaste året till följd av en kraftig försvagning i 
den inhemska efterfrågan. I USA väntas BNP dämpas från 
2,3 procent 2019 till 1,7 procent 2021, medan tillväxten i 
euroområdet väntas öka från 1,2 till 1,4 procent i slutet av 
prognosperioden.

Kinesisk tillväxt den lägsta på 29 år
2019 växte den kinesiska ekonomin med 6,1 procent. Det 
var den lägsta tillväxten på 29 år och mycket pekar mot en 
fortsatt avmattning. Enligt IMF:s ekonomer väntas BNP 
öka med 6,0 procent i år för att 2021 uppgå till 5,8 procent. 
En anledning till den dämpade utvecklingen förra året var 
handelskriget med USA. Trots det bidrog nettoexporten 
positivt till BNP-tillväxten då importen ökade i en lång-
sammare takt än exporten.

BNP-tillväxt Kina
Årlig procentuell utveckling. 2020–21 IMF:s prognos
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Den senaste månaden har rapporter om ett nytt virus, 
med ursprung från staden Wuhan i Kina, fått allt större 
uppmärksamhet. En bekymrande faktor är att uppkomsten 
av det så kallade coronaviruset sammanföll med firandet av 
det kinesiska nyåret då hundratals miljoner kineser reser 
inom och utanför landet för att träffa familj och vänner. I 
skrivande stund uppgår antalet smittade till fler än 17 000 
personer och 300 avlidna. Likheter dras med sarsviruset i 
början av 00-talet då flera hundra personer miste livet. En 
epidemi som också dämpade den ekonomiska tillväxten 
i både Kina och Hongkong. 

Coronaviruset påverkade de globala aktiemarknaderna 
under den första handelsdagen sedan nyårsfirandet. Det 
globala indexet MSCI World föll med 1,6 procent, ef-
ter att viruset även fått spridning till andra länder, och 
nedgången var den största sedan mitten av augusti i fjol 
då handelskonflikten mellan USA och Kina pressade 
aktiemarknaderna. De kinesiska börserna hölls stängda 
fram till första handelsdagen i februari. Vid öppnandet 
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föll aktiekurserna på Shanghaibörsen med över 9 procent. 
Under dagen återhämtade sig börsen något och stängde 
ned på drygt 8 procent. 

Brexit i hamn
Dryga tre och ett halvt år efter folkomröstningen i juni 2016 
är skilsmässan mellan Storbritannien och EU nu officiell. 
Initialt innebär utträdet inte några större förändringar då 
en övergångsperiod träder in. Perioden som sträcker sig 
till sista december i år, och som innebär att Storbritan-
nien fortfarande måste lyda under EU:s lagar och regler, 
ska användas till att förhandla fram de avtal som reglerar 
den framtida relationen mellan parterna. EU-barometern, 
som publicerades knappt två dygn innan Storbritannien 
lämnade EU den första februari, visade på ett något bättre 
stämningsläge än månaderna innan. Konfidensindikatorn 
steg markant i januari men då det skett en tydlig inbroms-
ning tidigare under året låg indikatorn fortsatt klart under 
det historiska genomsnittet. 

EU-kommissionens konjunkturbarometer
Index medelvärde=100, säsongrensat
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Storbritannien

Hur stor påverkan Brexit får för svenska exportföretag 
beror i hög grad på det slutliga resultatet i förhandlingarna 
mellan Storbritannien och EU. På sidan 21 går det att läsa 
mer om den svenska utrikeshandeln med Storbritannien. 

Dämpad tillväxt i Europa och USA
Preliminära siffror från Eurostat visar på en avtagande 
BNP-tillväxt fjärde kvartalet 2019. I EU28 samt euroområ-
det ökade BNP med 0,1 procent, säsongrensat och jämfört 
med kvartalet innan. Det var en lägre ökningstakt än de tre 
föregående kvartalen 2019. I årstakt ökade BNP med 1,1 
procent i EU28 och med 1,0 procent i euroområdet. Även 
i det avseendet lägre än kvartalen innan.

Även USA publicerade preliminära tillväxtsiffror för 
fjärde kvartalet. Dessa visade att den amerikanska ekono-
min växte med 2,1 procent fjärde kvartalet, säsongrensat 
och uppräknat till årstakt. För helåret 2019 innebar det en 
tillväxt på 2,3 procent, vilket var den svagaste tillväxten 
på tre år. 

NÄRINGSLIV
Produktionen i näringslivet steg i november och trenden 
pekar sedan några månader tillbaka svagt uppåt. Även 
för tjänstebranscherna är trenden svagt positiv medan 
tillverkningsindustrin visar en fallande trend. Byggpro-
duktionen ökade i snabb takt i början av fjärde kvartalet 
och trendkurvan pekar nu åter uppåt.

Industrins orderingång visar inga tecken på återhämt-
ning och trenden är fortsatt negativ. En svagare orderingång 
från såväl utlandet som den inhemska marknaden har 
bidragit till nedgången.

Konjunkturbarometern i januari visar på ett fortsatt 
svagare läge än normalt i det svenska näringslivet. Visser-
ligen steg konfidensindikatorn i januari, men nivån ligger 
fortfarande en bit under det normala. Stämningsläget inom 
tillverkningsindustrin förbättrades markant och läget är nu 
något starkare än normalt. Även inom bygg- och anlägg-
ningsbranschen samt detaljhandeln är läget starkare än 
normalt. För företagen inom tjänstesektorn är läget inte 
lika muntert. Trots att konfidensindikatorn steg i januari 
kan läget inte beskrivas som något annat än svagare än 
normalt. 

Produktion i näringslivet
Senaste uppgift: november 2019
Källa: SCB:s produktionsvärdeindex

Linn Hedman

Näringslivets produktion ökade svagt
Jämfört med oktober ökade produktionen inom näringslivet 
med 0,5 procent i säsongrensade tal. Samtliga delsektorer 
ökade på månadsbasis. Starkast utveckling återfanns inom 
industrisektorn som ökade med 1,9 procent efter tre måna-
der av negativ utveckling. Byggsektorn och tjänstesektorn 
ökade med 1,1 respektive 0,2 procent.

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

Jämfört med november 2018 ökade produktionen inom 
näringslivet med 1,8 procent i kalenderkorrigerade tal. Även 
på årsbasis ökade samtliga delsektorer. Byggsektorn stod 



SCB-Indikatorer januari 2020

Statistiska centralbyrån 5

för den starkaste utvecklingen och steg med 3,5 procent, 
kalenderkorrigerat. Tjänstesektorn och industrisektorn 
ökade med 1,6 respektive 0,4 procent.

Produktion i näringslivet
 Förändring i procent
 nov 19/ sep–nov 19/  nov 19/  jan–nov 19/
 okt 191) jun–aug 191) nov 182) jan–nov 182)

Industri 1,9 –0,6 0,4 1,1
Bygg 1,1 1,4 3,5 5,0
Tjänster 0,2 0,3 1,6 1,7
Näringslivet totalt 0,5 0,4 1,8 2,0

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat under perioden januari–november 2019, 
har produktionen inom näringslivet ökat med 2,0 procent 
jämfört med samma period 2018, i kalenderkorrigerade 
tal. Byggsektorn har utvecklats starkast och uppvisade en 
ökning under perioden med 5,0 procent. Tjänstesektorn 
och industrisektorn ökade med 1,7 respektive 1,1 procent.

Uppåt för industrisektorn
Majoriteten av industrins delbranscher uppvisade, trots 
en positiv utveckling för industrin som helhet, negativa 
utvecklingstal i november jämfört med oktober, i säson-
grensade tal. Bland de största minskningarna återfanns 
motorfordonsindustrin och industrin för stål- och me-
tallverk, vilka backade med 3,4 respektive 4,0 procent. För 
stål- och metallverken var det tredje månaden i följd med 
minskad produktion. Även petroleumindustrin, stod för en 
nämnvärd nedgång. Delbranschen har backat de senaste 
fyra månaderna, och uppvisade i oktober en minskning 
med 3,2 procent. Bland de största ökningarna återfanns 
kemi- och läkemedelsindustrin samt industrin för elap-
paratur. De ökade med 23,6 respektive 7,3 procent.

Produktion inom industrin (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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Jämfört med november 2018 ökade produktionen inom 
industrisektorn med 0,4 procent efter kalenderkorrigering. 
Även på årsbasis uppvisade de flesta delbranscherna negativ 
utveckling trots en positiv total utveckling. Störst minskning 
uppvisade industrin för petroleumprodukter samt stål- 
och metallverk, vilka minskade med 57,6 respektive 13,2 
procent. Bland de delbranscher som uppvisade en positiv 

utveckling jämfört med november 2018 återfanns kemi- och 
läkemedelsindustrin och annan transportmedelsindustri, 
vilka ökade med 36,6 respektive 4,7 procent kalenderkor-
rigerat. Annan transportmedelsindustri vände utvecklingen 
efter tre månader i rad med negativ utveckling i årstakt.

Produktion inom industrin
 Förändring i procent
 nov 19/ sep–nov 19/  nov 19/  jan–nov 19/
 okt 191) jun–aug 191) nov 182) jan–nov 182)

Trävaruindustri, ej möbler 0,1 –1,0 –4,9 –4,9
Massa och papper –2,2 2,2 0,0 –3,0
Grafisk industri –0,1 8,7 –8,5 –9,9
Kemisk industri o läkem. 23,6 7,5 36,6 18,0
Stål- och metallverk –4,0 –8,8 –13,2 –3,7
Metallvaruindustri –0,5 –1,8 –4,8 –1,2
Elektronikindustri –2,3 –1,1 –3,2 4,5
Maskinindustri –0,3 –2,6 –4,9 3,1
Industri för motorfordon –3,4 –0,9 –5,1 –0,8
Industrin totalt 1,9 –0,6 0,4 1,1

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat under  januari–november 2019, har pro-
duktionen inom industrin varit 1,1 procent högre än mot-
svarande period 2018, i kalenderkorrigerade tal. Störst 
ackumulerad utveckling uppvisade kemi- och läkemedels-
industrin som ökade med 18,0 procent. Störst ackumulerad 
minskning uppvisade petroleumindustrin som backade 
med 32,0 procent.

Svagt positiv utveckling för tjänstesektorn
Produktionen inom tjänstesektorn ökade med 0,2 procent 
i november jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Ut-
bildningsväsendet och hotell- och restaurangbranschen 
utvecklades starkast, och uppvisade ökningar med 3,7 
respektive 3,3 procent. Vård- och omsorgsbranschen ut-
vecklades svagast och minskade med 1,5 procent. Efter tre 
månader med positiv utveckling på månadsbasis backade 
motorfordonshandeln med 1,2 procent, säsongrensat.

Produktion inom tjänstesektorn (PVI)
Säsongrensade månadsvärden. Index 2015=100
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På årsbasis steg tjänsteproduktionen med 1,6 procent 
i kalenderkorrigerade tal. Utbildningsväsendet och in-
formations- och kommunikationsbranschen utvecklades 
starkast och uppvisade ökningar med 10,5 respektive 4,9 
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procent. Utvecklingen för hotell- och restaurangbranschen 
var desto svagare och backade med 1,3 procent. Värt att 
belysa är att hotell- och restaurangbranschen i stort sett 
inte vuxit alls under de senaste tre åren, trots en generell 
uppgång i tjänstesektorn.

Produktion inom tjänstesektorn

 Förändring i procent
 nov 19/ sep–nov 19/  nov 19/  jan–nov 19/
 okt 191) jun–aug 191) nov 182) jan–nov 182)

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

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Ackumulerat under perioden januari–november 2019, 
har tjänsteproduktionen varit 1,7 procent högre än mot-
svarande period året innan, i kalenderkorrigerade tal. 
Störst ackumulerad ökning uppvisade utbildningsväsendet 
som steg med 5,0 procent. Störst ackumulerad nedgång 
uppvisade motorhandeln som minskade med 2,9 procent.

Ökad byggproduktion i november
Byggproduktionen ökade med 1,1 procent i november jäm-
fört med oktober, i säsongrensade tal. Även årsutvecklingen 
var positiv, och byggsektorn ökade med 3,5 procent jämfört 
med motsvarande månad 2018, i kalenderkorrigerade tal. 
Ackumulerat för perioden, januari–november, ökade bygg-
produktionen med 5,0 procent jämfört med motsvarande 
period 2018, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång
Senaste uppgift: november 2019
Källa: SCB:s orderingång och omsättningsstatistik

Sebastian Rask

Ökad orderingång i november
Industrins totala orderingång ökade i november med 0,8 
procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Hem-
mamarknaden var oförändrad medan exportmarknaden 
minskade med 0,8 procent. Då tidsserierna säsongren-
sas separat kan orderingången på den totala marknaden 
uppvisa en svag positiv utveckling samtidigt som orderin-
gången på både hemma- och exportmarknaden uppvisar 
en oförändrad eller negativ utveckling.

På årsbasis minskade orderingången för den totala 
marknaden med 1,2 procent, efter kalenderkorrigering. 
Hemmamarknaden minskade med 5,0 procent medan 
exportmarknaden ökade med 1,9 procent.

Kraftigt uppåt för annan transportmedelsindustri
Trots en ökad orderingång för den totala marknaden upp-
visade en majoritet av industrins delbranscher en negativ 

månadsutveckling i november. Den klart största ökningen 
stod annan transportmedelsindustri för som steg med hela 
74,2 procent, säsongrensat. Efterfrågan ökade markant 
från både kund i Sverige och kund i utlandet. I jämförelse 
med vissa andra branscher är orderingången för annan 
transportmedelsindustri, bestående av flyg, rälsfordon, 
fartyg och liknande, betydligt mer volatil, och ökningen i 
november följde efter en större nedgång månaden innan. 
Branschen står dock för en liten andel av industrins to-
tala orderingång. Även kemi- och läkemedelsindustrin 
uppvisade en nämnvärd utveckling, och ökade med 10,5 
procent. Här var det framförallt exportmarknaden som 
drev på utvecklingen medan hemmamarknaden förblev 
mer eller mindre oförändrad.

Industrins orderingång
Säsongrensade månadsvärden utjämnade med tremånaders
glidande medelvärde. Index 2015=100, fasta priser
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Störst negativ utveckling uppvisade industrin för elap-
paratur som minskade med 28,8 procent. Hemmamark-
naden minskade med 4,5 procent och exportmarknaden 
minskade med 36,9 procent. Nedgången följde efter en 
större uppgång under oktober. Även industrin för petro-
leumprodukter uppvisade en nämnvärd minskning med 
10,3 procent på den totala marknaden.

Orderingång och omsättning
  Förändring i procent
 nov 19/ nov 19/ jan–nov 19/
  okt 191) nov 182)  jan–nov 182)

Orderingång
Hemmamarknad 0 –5 –4
Exportmarknad –1 2 1
Totalt 1 –1 –1
Omsättning
Hemmamarknad 0 –6 –3
Exportmarknad 0 –2 0
Totalt 0 –4 –1

1)  Säsongrensat och kalenderkorrigerat
2)  Kalenderkorrigerat

Negativ årsutveckling för petroleumindustrin
En klar majoritet av industrins delbranscher uppvisade 
en negativ årsutveckling i november, i kalenderkorrige-
rade tal. De största minskningarna på årsbasis uppvisade 
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industrin för petroleumprodukter och industrin för stål- 
och metallverk, vilka minskade med 22,2 respektive 17,1 
procent. Utvecklingen för petroleumindustrin har varit 
svag under 2019, och fram till november har branschen 
uppvisat negativ årsutveckling under nio av de elva må-
naderna. Nedgången i november innebar fjärde månaden 
i rad med minskad orderingång. 

Annan transportmedelsindustri samt kemi- och lä-
kemedelsindustrin stod för de största uppgångarna och 
ökade med 78,1 respektive 26,6 procent. Kemi- och läke-
medelsindustrin har utvecklats starkt under en längre tid, 
och har uppvisat positiv årsutveckling under tio av årets 
elva månader.

Negativ ackumulerad årsutveckling
Ackumulerat, under perioden  januari–november 2019, har 
orderingången totalt sett backat med 1,1 procent jämfört 
med motsvarande period 2018, i kalenderkorrigerade tal. 
Hemmamarknaden har minskat med 3,6 procent medan 
exportmarknaden har ökat med 0,8 procent.

BYGGMARKNAD
Orderstockarna växer
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksam-
het var återigen i stort sett oförändrad i januari och pekar 
därmed på ett något starkare stämningsläge än normalt 
enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Det är 
fortsatt företagens omdömen om orderstockarna som är 
anledningen till att indikatorn ligger över sitt historiska ge-
nomsnitt. Anställningsplanerna, som bidrar något negativt 
till indikatorns nivå, skiljer sig åt mellan husbyggarna, som 
tror på en ungefär oförändrad personalstyrka, och anlägg-
ningsbyggarna som planerar att minska antalet anställda.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rap-
porterar om en god ordertillväxt de senaste tre månaderna 
och byggandet uppges sammantaget ha ökat. Bilden skiljer 
sig dock mellan husbyggarna, som uppger att byggandet 
har ökat, och anläggningsbyggarna, som redovisar ett 
ungefär oförändrat byggande.

De samlade förväntningarna på orderstockarnas ut-
veckling blev något mer optimistiska i januari och ligger 
nu nära det historiska genomsnittet. Förväntningarna på 
byggandet på både tre och tolv månaders sikt pekar på ett 
ungefär oförändrat byggande.

Företagen rapporterar att sysselsättningen har ökat 
de senaste månaderna och det är fortsatt jämförelsevis 
få företag som uppger att arbetskraftsbrist är det främsta 
hindret för ett ökat byggande. Istället är det otillräcklig 
efterfrågan som flest företag ser som det främsta hindret. 
Ett av fem företag uppger att det inte finns något hinder 
för ett ökat byggande.

Anbudspriserna uppges ha minskat och på tre månaders 
sikt tror företagen på oförändrade priser.  

Byggkostnader 
Senaste uppgift: december 2019 
Källa: SCB:s faktorprisindex för flerbostadshus

Faktorprisindex sjönk med 0,1 procent
Faktorprisindex för flerbostadshus sjönk med 0,1 procent 
mellan november och december 2019. Under motsvarande 
period förra året var faktorprisindex oförändrat. Entrepre-
nörernas kostnader, som har en vikt på drygt 82 procent av 
faktorprisindex, sjönk med 0,1 procent mellan november 
och december 2019.

Byggmaterialkostnaderna sjönk med 0,2 procent. Inom 
byggmaterialgruppen steg kostnaderna för järn och stål 
inklusive armeringsstål med 0,2 procent. Kostnaderna för 
trävaror och golvmaterial steg med 0,1 procent vardera. Alla 
andra byggmaterialkostnader sjönk eller var oförändrade. 
Mest minskade kostnaderna för övrigt byggmaterial som 
föll med 1,7 procent.

Entreprenörernas kostnader inom gruppen transporter, 
drivmedel och elkraft sjönk med 0,2 procent. Minskningen 
inom den gruppen berodde mestadels på att kostnaderna 
för dieselolja föll med 0,9 procent jämfört med i november. 
Entreprenörernas övriga omkostnader, löner och maskin-
kostnader var oförändrade.

Under december steg byggherrekostnaderna, som ut-
görs av ränte- och kreditivkostnader, kostnader för pro-
jektering och centrala administrationskostnader, med 0,1 
procent.

Faktorprisindex för flerbostadshus

Förändring i procent

  dec 19/nov 19 dec 19/dec 18

Entreprenadkostnader –0,1 2,4
 Byggmaterial –0,2 2,7
 Löner 0,0 1,9
 Maskiner 0,0 1,7
 Transporter, drivmedel, elkraft –0,2 1,7
 Omkostnader 0,0 3,1
Byggherrekostnader 0,1 5,1

Total byggkostnad –0,1 2,9

Byggkostnaderna ökade med 2,9 procent på ett år
Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 2,9 procent 
mellan december 2018 och december 2019. Entreprenö-
rernas kostnader höjdes med 2,4 procent, vilket påverkade 
faktorprisindex uppåt med 2,0 procentenheter.

Bland entreprenörernas kostnader ökade byggmateri-
alkostnaderna med 2,7 procent mellan december 2018 och 
december 2019. Den största ökningen i byggmaterialgrup-
pen var järn och stål inklusive armeringsstål som ökade 
med 6,2 procent. Kostnaderna för elmateriel och vitvaror 
höjdes med 4,7 respektive 4,0 procent. Kostnaderna inom 
övriga byggmaterialgrupper ökade också förutom kostna-
derna för trävaror och armeringsstål som sjönk med 1,6 
respektive 1,2 procent.

Entreprenörernas omkostnader höjdes med 3,1 pro-
cent. Kostnaderna för löner och maskiner steg med 1,9 
respektive 1,7 procent. Även kostnaderna för gruppen 
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transporter, drivmedel och elkraft höjdes med 1,7 procent. 
Inom den gruppen ökade kostnaderna för dieselolja och 
lastbilstransporter med 3,6 respektive 2,5 procent medan 
kostnaderna för elkraft föll med 2,2 procent.

Byggherrekostnaderna steg med 5,1 procent på årsbasis. 
Den främsta anledningen var att räntekostnaderna ökade 
med 13,7 procent.

HANDEL OCH
KONSUMTION
Under hösten har det endast skett mindre rörelser i de-
taljhandelns försäljningsvolym, men sammantaget kan 
utvecklingen ändå betraktas som svagt uppåtgående. Efter 
en nedgång i november steg försäljningen i december 
jämfört med månaden innan. Hushållskonsumtionen 
hade en relativt stark tillväxt under tredje kvartalet, men 
har utvecklats långsammare därefter. Efter en svag ök-
ning i oktober var konsumtionen i november oförändrad 
jämfört med månaden innan. Desto mer turbulent har det 
varit runt nyregistreringen av personbilar och lastbilar, där 
mycket kraftiga ökningar noterades för december månad. 
Den stora uppgången förklaras sannolikt av att skattesys-
temet för bensin- och dieseldrivna bilar ändrades från och 
med årsskiftet.

Detaljhandel
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s detaljhandelsindex

Ökad försäljning i december
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i december med 
0,5 procent, säsongrensat och mätt i fasta priser. Upp-
gången följer efter en nedgång på 0,3 procent i november. 
Utvecklingen under hösten kan sammanfattas som svagt 
uppåtgående även om det endast har skett små föränd-
ringar i den sålda volymen från en månad till en annan. 
Den senaste tremånadersperioden, oktober till december, 
var försäljningsvolymen 0,4 procent högre än perioden 
innan, juli till september.

Total försäljningsvolym inom detaljhandeln
Index 2015=100
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I december ökade försäljningen inom både sällanköps-
handeln och dagligvaruhandeln. Inom sällanköpshandeln, 
som utgörs av specialiserad butikshandel såsom klädhandel 
och elektronikhandel, steg försäljningen med 0,3 procent. 
Inom dagligvaruhandeln som domineras av handeln med 
livsmedel noterades en uppgång på 0,4 procent jämfört 
med månaden innan. 

Försäljningsvolym inom detaljhandeln
Säsongrensade månadsdata. Index 2015=100
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Julhandeln större än 2018
December är, tack vare julhandeln, den månad på året 
med högst försäljningssiffror. Decemberförsäljningen 2019 
var högre än året innan och noterade en ökning på 3,4 
procent, i kalenderkorrigerade, fastprisberäknade tal. Det 
är också en snabbare ökningstakt än den genomsnittliga 
årstaktutvecklingen under 2019. Uppgången förklaras 
främst av en noterbar ökning för sällanköpshandeln, som 
steg med 5,5 procent jämfört med december året innan. 
Dagligvaruhandeln ökade med desto mer blygsamma 0,3 
procent i årstakt.

Detaljhandel

Försäljningsvolym inom detaljhandeln. Kalenderkorrigerad volym-
förändring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
  dec jan–dec
  2019 2019

Dagligvaruhandel exkl. systembolaget 0,3 0,7
därav:  
Detaljhandel, mest livsmedel 0,9 0,9
Specialiserad detaljhandel med livsmedel,
drycker o tobak exkl. systembolaget –7,6 –1,5

Sällanköpsvaruhandel 5,5 3,9
därav:  
Klädhandel 0,3 2,3
Skohandel –8,3 –3,1
Möbelhandel 3,3 3,2
Elektronikhandel 29,3 17,3
Järn- och bygghandel 1,9 3,1
Bokhandel 11,2 9,5
Guldsmedshandel –2,8 4,9
Sport- o fritidshandel –0,9 0,6
Leksakshandel .. ..
Postorderhandel 5,0 3,4

Totalt detaljhandel 3,4 2,6
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Inom sällanköpshandelns delbranscher steg försälj-
ningsvolymen klart mest inom elektronikhandeln, som 
ökade mycket kraftigt i årstakt. Böcker tycks också ha 
varit en populär julklapp, då bok- och pappershandeln 
steg med 11 procent jämfört med december året innan. I 
övriga delbranscher ökade försäljningen antingen betyd-
ligt mer måttligt eller så minskade den. Det gick särskilt 
trögt för optikerna och skohandeln som båda backade i 
årstakt. Efter en hygglig utveckling tidigare i år så sjönk 
även försäljningen inom guldsmedhandeln.

Detaljhandeln steg under 2019
Under 2019 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 
2,6 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpshandeln 
steg med 3,9 procent jämfört med 2018 och stod därmed för 
en stor del av uppgången. Dagligvaruhandelns försäljning 
ökade under samma period med 0,7 procent.  

2019 ökade försäljningsvolymen snabbast inom elek-
tronikhandeln, men bok- och pappershandeln steg också 
relativt kraftigt under året. Även guldsmedshandeln och 
handeln med heminredning utvecklades hyggligt under 
2019. Inom två branscher, optikerna och skohandeln, 
minskade den sålda volymen något jämfört med året innan. 

Hushållens konsumtion
Senaste uppgift: november 2019
Källa: Hushållens konsumtionsindikator

Thorsten Holzer

Oförändrad konsumtion i november
Hushållens konsumtion var i november oförändrad jäm-
fört med oktober, säsongrensat och mätt i fasta priser. 
På årsbasis ökade konsumtionen med 2,3 procent i fasta 
kalenderkorrigerade tal. Under den senaste tremånaders-
perioden, september–november 2019, ökade konsumtionen 
med 2,8 procent, i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört 
med samma tremånadersperiod 2018.

index 2015=100

Hushållens konsumtionsindikator
Säsongrensade månadsdata
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Transporter och fordonshandeln bidrog mest uppåt
För tredje månaden i följd lämnade branschgruppen Trans-
porter och fordon det största bidraget till hushållens kon-

sumtion. På årsbasis ökade konsumtionen med 5,7 procent 
i november, i fasta kalenderkorrigerade tal. Det innebär att 
årsutvecklingen har varit positiv sedan halvårsskiftet 2019. 
Jämförelsen påverkas av skattesystemet bonus malus som 
infördes i juli 2018, vilket fick handeln med personbilar att 
minska kraftigt under de efterföljande månaderna. 

Jämfört med oktober ökade konsumtionen av trans-
porter och fordon med 0,3 procent, säsongrensat och i 
fasta priser. Ökningstakten var därmed lägre än under de 
fyra föregående månaderna. Sammantaget för perioden 
januari–november 2019 har konsumtionen varit 1,4 procent 
lägre än under samma period 2018. 

Hushållskonsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter. Kalenderkorrigerad volymföränd-
ring i procent jämfört med motsvarande period föregående år
  nov jan–nov
  2019 2019

Detaljhandel, mest livsmedel 1,3 1,3
Beklädnadshandel 2,2 2,1
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 1,2 1,3
Möbler, inredning m.m. 1,3 2,7
Transporter och detaljhandel med och
service av motorfordon 5,7 –1,4
Post- och telekommunikation 11,5 4,5
Rekreation och kultur 0,4 3,1
Hotell och restaurang –0,3 0,2
Övriga varor och tjänster 10,3 6,2

Hushållens konsumtionsutgifter
(exklusive utlandsposter) 2,3 1,3

Den enda branschgrupp som uppvisade en negativ 
årsutveckling mätt i kalenderkorrigerade tal, var Restau-
ranger, caféer och hotell, som minskade med 0,3 procent. 
Ackumulerat under året, januari–november 2019, har 
konsumtionen ökat med svaga 0,2 procent jämfört med 
motsvarande månader 2018 och uppvisade därmed det 
näst lägsta utvecklingstalet efter posten Transporter och 
fordonshandel.

Positiv trend för hushållskonsumtionen
I november ökade den trendutjämnade konsumtionen 
med 0,2 procent jämfört med oktober. Trenden har varit 
positiv sedan oktober 2018. Även på årsbasis var trenden 
positiv och ökade med 2,7 procent. Under den senaste 
tremånadersperioden, september–november 2019, ökade 
konsumtionen med 1,0 procent jämfört med föregående 
tremånadersperiod, juni–augusti 2019.

Personbilar och lastbilar 
Senaste uppgift: december 2019
Källa: Trafikanalys och SCB:s fordonsstatistik

Kraftig uppgång i december
Nyregistreringen av personbilar var ovanligt hög i december 
2019 då 48 365 registrerades. Jämfört med november var 
uppgången 59 procent, säsongrensat, och jämfört med 
december 2018 var det en ökning med hela 107 procent.
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Att det var en mycket hög bilregistrering i december 
kan delvis bero på den nya metod för utsläppsmätning som 
infördes vid årsskiftet. Den nya metoden väntas ge högre 
mätvärden än den gamla vilket innebär högre fordonsskatt 
för bensin- och dieseldrivna bilar från 1 januari 2020.

tusental per månad

Nyregistrerade personbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

För helåret 2019 steg bilregistreringen med 0,4 procent 
jämfört med 2018. Sett i ett historiskt perspektiv är det 
endast 2016 och 2017 som överträffar 2019. Helårssiffran 
bör dock tolkas med försiktighet. Det var först i december 
som den ackumulerade utvecklingen hamnade på plus 
under året, 0,4 procent. Under perioden januari–novem-
ber var nyregistreringen knappt 7 procent lägre än under 
motsvarande period 2018. 

Även lastbilarna steg rejält
Lastbilsregistreringen påverkades också av metodföränd-
ringarna vid årsskiftet. I december steg nyregistreringen 
med 119 procent, säsongrensat och jämfört med november. 
Jämfört med december 2018 var ökningen 140 procent. Det 
var lätta lastbilar som stod för i stort sett hela ökningen. 
Dessa fordon påverkas av de förändrade skattereglerna 
medan tunga lastbilar inte påverkas.

tusental per månad

Nyregistrerade lastbilar
Säsongrensade månadsdata
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Källa: Trafikanalys samt egna beräkningar

Trots den kraftiga ökningen i december blev totalsiff-
ran för helåret 2019 4,0 procent lägre än året innan. Det 
var även lägre än 2017 men de tre senaste åren har varit 
de tre ”bästa” i historien, så i ett historiskt perspektiv är 
fordonsregistreringen fortsatt hög.

UTRIKESHANDEL
Handelsnettot var positivt både i november och i decem-
ber 2019. Totalt under året gav utrikeshandeln med varor 
ett överskott i löpande priser på 20 miljarder. Det kan 
jämföras med 2018 som resulterade i ett underskott på 
drygt 40 miljarder. Överskottet under 2019 kom genom 
att exporten ökade klart mer än importen, där uppgången 
endast var marginell.

Utrikeshandeln fördelat på mottagar- respektive av-
sändarland finns till och med november 2019 och där 
ser man att det framförallt är exporten till länder utanför 
EU som har ökat mest. Framförallt har exporten till USA 
ökat kraftigt och var den tredje största exportmarknaden 
(januari–november) 2019. Motsvarande period 2018 var 
USA femma på listan. Även exporten till Norge har ökat 
betydligt vilket gjort att landet passerat Tyskland som det 
främsta mottagarlandet för svensk export. Varuhandeln 
med EU går fortsatt med underskott, vi importerar alltså 
mer än vi exporterar.  

Utrikeshandeln uppdelat på varuområden visar att 
det fortsatt är verkstadsindustrin som står för den största 
andelen av den svenska exporten. Såväl maskin-, elektro-
nik- samt fordonsindustrin hade större varuexport i januari–
november 2019 än motsvarande period året innan. Högst 
procentuell uppgång hade däremot läkemedelsindustrin. 
Även importen av läkemedel steg markant under året.

Varuexport, varuområden

  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2019  2018 % 19/18
 jan–nov  jan–nov  %
Skogsvaror 139 012 133 969 9,9 4
- Trävaror 29 406 28 997 2,1 1
- Papper 79 349 76 215 5,7 4
Mineralvaror 142 224 135 095 10,1 5
- Järnmalm 22 549 18 778 1,6 20
- Järn och stål 66 330 61 367 4,7 8
Kemivaror 198 844 171 822 14,2 16
- Läkemedel 97 226 76 152 6,9 28
Energivaror 93 227 106 612 6,7 –13
Verkstadsvaror 638 970 607 155 45,6 5
- Maskiner 207 529 198 328 14,8 5
- Elektrovaror 141 268 137 428 10,1 3
- Vägfordon 209 130 198 006 14,9 6
Övriga varor 189 228 176 894 13,5 7
- Livsmedel 88 938 84 880 6,3 5
Totalt 1 401 503 1 331 547 100,0 5
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Varuimport, varuområden

  Värde mkr  Andel Förändr
Varuområde 2018  2017 % 19/18
 jan–nov  jan–nov  %
Skogsvaror 28 889 28 251 2,9 2
Mineralvaror 77 265 78 641 7,8 –2
- Järn och stål 34 924 37 724 3,5 –7
Kemivaror 123 492 116 547 12,5 6
- Läkemedel 30 668 27 141 3,1 13
Energivaror 108 191 113 913 11,0 –5
- Råolja 53 420 59 857 5,4 –11
- Oljeprodukter 43 791 42 314 4,4 3
Verkstadsvaror 424 419 415 921 43,1 2
- Maskiner 105 892 100 873 10,7 5
- Elektrovaror 141 619 140 621 14,4 1
- Vägfordon 112 025 113 186 11,4 –1
- Instrument, optiska varor 23 735 22 271 2,4 7
Övriga varor 223 361 210 143 22,7 6
- Livsmedel 108 732 103 576 11,0 5
Totalt 985 617 963 416 100,0 2

Handelsnetto
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik 

Handelsnettot 0,3 miljarder kronor i december
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 0,3 mil-
jarder kronor under december 2019 enligt preliminära 
beräkningar. För december 2018 var det ett underskott på 
7,2 miljarder kronor.

mdr kr

Export och import av varor samt handelsnetto
Säsongrensade månadsvärden i löpande priser. Trend.
Miljarder kronor
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Varuexportens värde under december uppgick till 116,0 
miljarder kronor och varuimporten till 115,7 miljarder. Va-
ruexporten har därmed ökat i värde med 5 procent, medan 
varuimporten har minskat i värde med 1 procent jämfört 
med december 2018. Varuhandeln med länder utanför EU 
gav ett överskott på 16,9 miljarder kronor, medan EU-
handeln gav ett underskott på 16,6 miljarder.

Det var en vardag mer i december 2019 än i december 
2018. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett 
överskott på 1,4 miljarder kronor för december, och ett 

överskott på 0,5 miljarder kronor för november. För oktober 
var motsvarande värde ett överskott på 0,2 miljarder kronor.

miljarder kronor

Sveriges handelsnetto
Ackumulerade månadsvärden från årets början.
Miljarder kronor. Löpande priser
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2019 visade ett överskott på 20,1 miljarder kronor
Under 2019 har värdet för varuexporten ökat med 5 procent, 
medan varuimporten har ökat med 1 procent jämfört med 
2018. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 
1 517,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1 497,4 
miljarder. Handelsnettot för 2019 gav därmed ett överskott 
på 20,1 miljarder kronor. För 2018 noterades ett underskott 
på 40,7 miljarder kronor.

PRISER 
Konsumentpriser
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s konsumentprisindex 

Oförändrad inflationstakt i december 2019
Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med 
fast ränta) var 1,7 procent i december 2019. Det var en 
oförändrad inflationstakt jämfört med november. Månads-
förändringen från november till december var 0,4 procent.

Inflationstakten
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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I FOKUS

Det svänger om fordonshandeln
Handeln med bilar och andra fordon växte starkt under flera 
år. Från 2017 har utvecklingen varit mer dämpad men avslut-
ningen av 2019 var stark. Bilden har dock komplicerats av de 
regelförändringar (bonus malus) som påverkat fordonsmark-
naden. Det har inneburit stora hopp i statistiken vilket gjort 
den svårare att analysera.  
 

Försäljningen av personbilar brukar historiskt vara en bra 
konjunkturindikator. Denna typ av mer varaktig konsum-
tion är något som brukar gå ner i sämre tider men fram-
förallt ta fart när konjunkturen är god. Statistiken visar att 
det var en starkt positiv trend för fordonshandeln från 2013 
till början av 2017. Sedan har det varit en viss avmattning 
med omväxlande upp- och nedgångar vilket indikerar att 
det är ett något mer dämpat konjunkturläge.

De senaste ett och ett halvt åren har en del skattemäs-
siga förändringar införts på fordonsmarknaden. Föränd-
ringarna har främst gjorts av miljömässiga skäl då miljöbilar 
har subventionerats samtidigt som skatten har höjts på 
bensin- och dieseldrivna bilar, därav namnet bonus malus. 
Regeländringarna har dock fått stora effekter på statistiken 
och gjort den mera svårtolkad.

Den 1 juli 2018 infördes bonus-malussystemet för nya per-
sonbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Den 1 januari 2020 
förändrades bonusreglerna något samtidigt som metoden 
för att beräkna fordonens utsläpp ändrades. 

Bonus – till bilar med låga utsläpp
Fordon som är tagna i trafik före 2020 med utsläpp av kol-
dioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik under 
2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/
km anses vara miljöanpassade fordon. De premieras med 
en bonus på maximalt 60 000 kronor. 

Malus – förhöjd fordonsskatt
Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första 
åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II 
(husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Vid årsskiftet 2019/2020 ändrades metoden för att mäta 
fordonens utsläpp. Det nya systemet avspeglar verkliga 
körförhållanden på ett bättre sätt och ger därmed en mer 
rättvisande bild av fordonets faktiska förbrukning och utsläpp. 
Det nya systemet ger högre mätvärden än det gamla vilket 
kommer innebära högre fordonsskatt.

Källa: Transportstyrelsen och Ekonomifakta

Stora svängningar i motorfordonshandeln
Tittar man exempelvis på produktionsvärdeindex (PVI)1  
ser man att svängningarna varit betydligt större för mo-
torfordonshandeln än för detaljhandeln, där trenden har 
varit svagt uppåtgående under nästan hela 2010-talet. 

För motorfordonshandeln minskade omsättningen 
(produktionen) något 2012–13 men i takt med att kon-
junkturen stärktes var utvecklingen mycket stark fram 
till inledningen av 2017. Under första halvåret 2018 var 
det en kraftig uppgång till följd av att många tidigarelade 
bilinköpen innan införandet av bonus malus. Men efter 
halvårsskiftet sjönk det tillbaka nästan lika kraftigt. Sedan 
dess har utvecklingen vänt svagt uppåt. Data för PVI finns 
till och med november 2019. 

Produktionsvärdeindex
Index 2015=100, säsongrensade månadsvärden
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Hushållskonsumtionen dämpades efter bonus ma-
lus
Man kan även se att regeländringarna påverkat hushållens 
konsumtion. SCB beräknar månadsvis hushållens kon-
sumtionsindikator (Huko) som även redovisas uppdelat 
på ändamål (COICOP). För ändamålet transporter och 
fordonshandel ser man samma mönster som för motorfor-
donshandeln i PVI. Att utvecklingen för dessa indikatorer 
följs åt är naturligt då nettoomsättningen är den främsta 
indatakällan både för Huko och för PVI. 

Hushållens konsumtionsindikator
Index 2015=100, säsongrensade månadsvärden
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1  PVI för handel med motorfordon (SNI 45) beräknas främst utifrån 
nettoomsättningsdata och avspeglar således försäljningen i branschen. 

   Faktaruta
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En kraftig uppgång första halvåret 2018 följdes av en 
tillbakagång efter halvårsskiftet för konsumtionen av trans-
porter och fordonshandeln. Men även indikatorn för den 
totala konsumtionen påverkades och hade en relativt stor 
nedgång i juli 2018. Det berodde huvudsakligen på ned-
gången för transporter och fordonshandel som utgör cirka 
15 procent av vikten i Huko. Även i nationalräkenskaperna 
sjönk hushållskonsumtionen tredje kvartalet 2018.

Skakig utveckling för nyregistreringen
Bilregistreringen har om möjligt varit ännu mer svåranaly-
serad de senaste två åren. Efter flera år med uppåtgående 
trend var utvecklingen minst sagt skakig under 2018.

Nyregistreringen av personbilar ökade fyra år i rad och 
noterade ett nytt ”all time high” 2017 med knappt 393 000 
bilar. 2018 sjönk nyregistreringen totalt sett trots att det var 
en stark utveckling innan halvårsskiftet då bonus malus 
trädde i kraft. I juni var det en kraftig uppgång men sedan 
närmast dog marknaden efterföljande månader. Som en 
effekt av det var årstakten kraftigt negativ från juli 2018 
till och med juni 2019.

Nyregistrerade personbilar
Årstakt i procent
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Från juli 2019 och framåt har istället årstakten varit kraf-
tigt positiv. I december steg nyregistreringen åter mycket 
kraftigt då företag och privatpersoner förmodligen passade 
på att göra inköp och registrering innan årsskiftet, för att 
undkomma de nya beräkningsreglerna för utsläpp och 
därigenom högre fordonsskatt. Säsongrensat1 och jämfört 
med november var uppgången 59 procent och årsjämför-
elsen visade att registreringen mer än fördubblats jämfört 
med december året innan. 

Det innebar att nyregistreringen totalt under 2019 
kom upp i samma nivå som 2018, men utan den kraftiga 
ökningen i december hade det på nytt blivit en minskning 
jämfört med året innan. För perioden januari–november 
var nyregistreringen ungefär 7 procent lägre än motsva-
rande period 2018.
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Nyregistrerade personbilar
Tusental per år

Mindre vanligt med diesel
De nya reglerna ”straffar” dieseldrivna bilar extra hårt2. 
Det avspeglas i statistiken då det framförallt är andelen 
dieselbilar som har minskat. Under 2017 var nästan hälften 
av alla nyregistrerade personbilar dieseldrivna. 2019 var 
andelen ungefär en tredjedel. 

Nyregistrerade personbilar
Tusental per år fördelat på drivmedel

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2019201820172016201520142013201220112010

Etanol, gas & övriga

El & hybrider

Diesel

Bensin

De bensindrivna bilarna har istället tagit över som 
den vanligaste drivmedelstypen på nya bilar. Andelen 
bensindrivna var 46 procent av nyregistreringarna 2019. 
Klimatbonusbilarnas3 andel har ökat från 11 procent 2017 
till 21 procent under 2019. 

Johannes Holmberg, analytiker, nationalräkenskaperna

I FOKUS

1  Nyregistreringen av personbilar och lastbilar säsongrensas (X12 
ARIMA) för publicering i SCB-Indikatorer. Det redovisas inte i den 
officiella statistiken som görs på uppdrag av Trafikanalys. 

2  Förutom grundbelopp och koldioxidkomponent tillkommer för 
dieselfordon även bränsle- och miljötillägg.

3  Exempelvis elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och 
metangas). Etanoldrivna ingår ej.
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Resor och el påverkade KPIF i december
KPIF steg med 0,4 procent från november till december. 
Till månadsförändringen bidrog framför allt högre priser 
för utrikes flygresor och flygcharter, vilket motverkades av 
prisnedgångar för framför allt el. Priser för flygresor och 
flygcharter brukar öka i samband med semesterperioder i 
december. Under motsvarande period förra året steg KPIF 
också med 0,4 procent.

index

Konsumentprisernas (KPIF) utveckling
December föregående år=100
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Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar
Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat 
bero på säsong eller vara tillfälliga. I december skiljde 
sig priserna på el respektive drivmedel mest från samma 
månad föregående år. Elpriserna sjönk i december i år 
medan de i december förra året höjdes marginellt. För 
drivmedel gäller motsatt förhållande. Priserna sjönk förra 
året medan priserna för drivmedel i december i år enbart 
sjönk marginellt.

Konsumentprisernas förändring

December 2019   Bidrag till
  Förändring från förändring
  Föregående dec sedan dec
  månad 2018 20181)

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

KPIF totalt 0,4 1,7 1,7
1) Procentenheter

Transport påverkade inflationstakten mest
Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen 
i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent 
i december 2019. Det var en oförändrad inflationstakt 
sedan november.

Inflationstakten påverkades framför allt av prishöjningar 
på transport, boendekostnader och livsmedel tillsammans 
med prishöjningar för restaurangbesök och diverse varor 
och tjänster. Uppgången motverkades av lägre priser för 
teleutrustning, framför allt mobiltelefoner, som påverkade 
inflationstakten nedåt.

Högre inflationstakt i EU
HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas 
av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täck-
ning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att 
delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Enligt 
HIKP var inflationstakten i Sverige 1,7 procent i decem-
ber. Det var en nedgång från 1,8 procent månaden innan. 
Inom både EU och euroområdet steg inflationstakten i 
december. Inom EU28 gick inflationstakten upp från 1,3 
till 1,6 procent. Även i euroområdet var uppgången 0,3 
procentenheter, från 1,0 till 1,3 procent enligt HIKP. I såväl 
Tyskland som Frankrike steg inflationstakten i december, 
till 1,5 respektive 1,6 procent.

procent

Inflationstakten i olika länder
EU-länder och Norge enligt HIKP
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Priserna i producent-, export- 
och importleden 
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s producentprisindex 

Marcus Sundgren Rydlöv

Årstakten ökar i importled
Årstakten för producentprisindex var 1,3 procent i december 
(1,2 procent i november). Exportpriserna ökade med 2,0 
procent mellan december 2018 och december 2019. På im-
portmarknaden var årsförändringen 5,2 procent. Årstakten 
på hemmamarknaden och prisindex för inhemsk tillgång 
var 0,6 respektive 3,0 procent.

Högre livsmedelspriser på hemma- och import-
marknaden
Till uppgången på hemmamarknaden bidrog bland annat 
livsmedel och metaller. Massa, papper och papp samt elek-
tricitet motverkade uppgången. I december var årstakten 



SCB-Indikatorer januari 2020

Statistiska centralbyrån 15

för massa, papper och papp –11,1 procent. Årstakten för 
elektricitet var –12,6 procent.

Några av de största bidragen till den totala årstakten på 
exportmarknaden kom från motorfordon, släpfordon och 
påhängsvagnar och övriga maskiner, som bidrog uppåt. 
Uppgången motverkades av bland annat massa, elektri-
citet samt trä, sågat och hyvlat. Årstakten i december var 
för massa var –26,9 procent, för trä, sågat och hyvlat –11,2 
procent och för elektricitet –28,3 procent.

Export-, import- och producentprisindex
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad
föregående år
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Prisuppgångar på råolja, övriga maskiner, motorfor-
don, släpfordon och påhängsvagnar och livsmedel gav de 
största bidragen till uppgången på importmarknaden. I 
december var årstakten för råolja 31,4 procent, för hållbar-
hetsbehandlat kött och köttprodukter 15,9 procent och för 
andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och 
köksväxter steg priserna med 14,2 procent. Maskiner för 
metallbearbetning och verktygsmaskiner hade en årstakt 
på 11,6 procent.

Prisindex i producent- och importled
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Priserna på elektricitet sjönk i december
Lägre priser på bland annat elektricitet, metaller samt 
papper och papp bidrog till nedgången på exportmarkna-
den. På importmarknaden bidrog främst högre priser på 
råolja men också livsmedel till uppgången. Lägre priser 
på metaller och elektricitet motverkade uppgången. På 

hemmamarknaden steg priserna på fjärrvärme, livsmedel 
och elapparatur medan priserna sjönk på elektricitet och 
avfallshanteringstjänster.

ARBETSMARKNAD
Sysselsättning och 
arbetslöshet 
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar 

Matilda Wedtström Kjerfh

Arbetskraften bestod av 5 444 000 personer 
I december 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften 
i åldern 15–74 år till 5 444 000, icke säsongrensat. Antalet 
män i arbetskraften var 2 854 000 och antalet kvinnor var 
2 591 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,3 
procent. Bland män var arbetskraftstalet 74,5 procent och 
bland kvinnor var det 70,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning 
av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med 
närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 
5 535 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 
73,5 procent.

Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent 
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 115 000 i 
december 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män 
uppgick till 2 679 000 personer och antalet kvinnor var 
2 436 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent. 
Bland män var sysselsättningsgraden 69,9 procent och 
bland kvinnor 65,9 procent.

procent

Sysselsättningsgrad
Ålder 15–74 år. Sysselsatta som andel av befolkningen.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick 
antalet sysselsatta till 5 156 000, vilket är en ökning jämfört 
med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,5 
procent, också det en ökning jämfört med månaderna 
innan.
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Antalet anställda var 4 590 000 personer 
I december 2019 uppgick antalet anställda till 4 590 000 
enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet an-
ställda 2 300 000 och bland kvinnor 2 291 000. Antalet fast 
anställda uppgick till 3 856 000. Bland män var antalet fast 
anställda 1 962 000 och bland kvinnor var det 1 894 000. 
Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 734 000 perso-
ner. Bland män var antalet tidsbegränsat anställda 337 000 
och bland kvinnor var det 397 000.

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

Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 
2019 till i genomsnitt 145,7 miljoner per vecka enligt icke 
säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data 
visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar 
jämfört med närliggande månader och uppgick till i ge-
nomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknad

 Sysselsatta, Arbetade timmar/ Arbetslösa
 1 000-tal vecka, 10 000-tal 1 000-tal
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
jan 4 969 5 020 15 020 14 620 376 351
feb 5 039 5 030 16 570 16 500 337 397
mar 5 038 5 096 16 020 16 870 352 424
apr 5 043 5 105 16 550 15 790 366 370
maj 5 101 5 057 15 980 16 710 352 387
jun 5 197 5 249 15 830 15 080 403 407
jul 5 271 5 269 10 060 10 150 346 390
aug 5 143 5 166 13 300 13 040 329 380
sep 5 089 5 168 17 210 17 340 316 332
okt 5 095 5 138 17 680 17 510 308 330
nov 5 096 5 140 17 030 17 020 315 378
dec 5 083 5 115 14 590 14 570 328 329

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

Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent 
I december 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 
år till 329 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett ar-
betslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor 
uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 175 000. 
Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor 
och till 6,1 procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år upp-
gick till 92 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 
16,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 59 000 
heltidsstuderande.

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. 
Antalet arbetslösa uppgick till 379 000, vilket motsvarar 
ett arbetslöshetstal på 6,9 procent.

procent

Relativ arbetslöshet
Ålder 15–74 år. Inkl. heltidsstuderande som sökt arbete.
Säsongrensade och utjämnade månadsvärden 
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Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade 
och utjämnade data på små förändringar av både antalet 
och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. 
Antalet uppgick till 125 000 personer, motsvarande ett 
arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten fortsätter att 
öka
Antalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, som 
utgörs av de öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd, i åldern 16-64 år, uppgick i slutet av december 
till 374 000 personer. Det är en ökning med 29 000 jämfört 
med motsvarande månad 2018. Arbetslöshetsnivån ökade 
med 0,4 procentenheter och uppgick till 7,4 procent.

Antalet personer som fick ett arbete i december var 
18 400, vilket var 5 100 färre än samma månad föregående 
år. Antalet varslade personer uppgick till 3 400, vilket är 
en ökning med 500 personer jämfört med motsvarande 
månad förra året.

Arbetskraftskostnader & löner
Senaste uppgift: november 2019
Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

Den preliminära genomsnittliga timlönen för arbetare var 
under november 2019 174,60 kronor exklusive övertidstil-
lägg och 176,75 kronor inklusive övertids tillägg, vilket är 
en ökning med 2,4 respektive 2,2 procent jämfört med  
november 2018. Under november 2019 var den preliminära 
genomsnittliga månads lönen för tjänstemän 41 350 kronor 
exklusive rörliga tillägg och 42 170 kronor inklusive rörliga 
tillägg, vilket är en ökning med 2,7 respektive 2,6 procent 
jämfört med november 2018.

Arbetskostnaden för en arbetare inom utvinning av 
mineral och tillverkningsindustrin har för november 2019 
beräknats till 314,15 kronor per timme, vilket ger ett ar-
betskostnadsindex på 132,9, en förändring med 2,6 procent 
jämfört med november 2018. Arbetskostnaden för en 
arbetare inom den privata sektorn totalt har för november 



SCB-Indikatorer januari 2020

Statistiska centralbyrån 17

2019 beräknats till 292,16 kronor per timme och för tjäns-
temän inom den privata sektorn till 64 462 kr per månad. 
Detta ger ett arbetskostnadsindex för arbetare på 130,9, 
en ökning med 2,1 procent jämfört med november 2018. 
Motsvarande index för tjänstemän blir 135,6, en ökning 
med 2,2 procent jämfört med november 2018. 

Löneutveckling inom den privata sektorn
Procentuell förändring från motsvarande månad föregående år
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Börsnedgångar i coronavirusets spår
Det nya decenniet inleddes med uppgångar på de flesta av 
världens börser i början av januari. Mot slutet av månaden 
vände trenden nedåt igen och den främsta orsaken till 
det får tillskrivas coronaviruset. Detta virus har lamslagit 
flera miljonstäder i Kina, framförallt Wuhan där det hade 
sitt ursprung. Att virusutbrottet kom i samband med det 
kinesiska nyårsfirandet underlättade inte heller situatio-
nen. Liknande epidemier som sars 2003 har haft negativ 
effekt på världsekonomin och börsnedgången indikerar att 
det finns en oro på marknaden för ett liknande scenario 
denna gång.

På grund av att nyårsfirandet förlängdes var börserna i 
Shanghai och Shenzhen stängda från den 24 januari och 
månaden ut. Shanghaibörsen hade innan stängningen 
sjunkit med drygt 2 procent från årsskiftet. När börsen 
öppnades igen den 3 februari gick index ned med över 8 
procent. Hongkongbörsen, som hade öppet även i slutet 
av månaden, backade med närmare 7 procent i januari.

Även i USA och Europa var det nedgångar mot slutet 
av januari. Dow Jones sjönk med 1 procent medan Nas-
daq klarade sig bättre och slutade 2 procent plus jämfört 
med årsskiftet. I Frankfurt gick börsen ned med 2 procent 
medan Londonbörsen backade drygt 3 procent i januari. 
Stockholmsbörsen gick också ner mot slutet av januari 
men generalindex avslutade månaden knappt 1 procent 
högre än vid årsskiftet.

index 1995-12-29=100

Aktiekurserna
Stockholmsbörsens generalindex, månadsgenomsnitt
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Korta räntan steg i Sverige
Veckan innan jul höjde Riksbanken sin reporänta med 25 
punkter så att den nu ligger på 0,00 procent. Höjningen 
har inneburit en press uppåt på de korta marknadsrän-
torna. Beräknat som månadsgenomsnitt syns uppgången 
i januari då snitträntan på en tremånaders statsskuldväxel 
låg på –0,17 procent. Det kan jämföras med –0,46 procent 
i december.

procent

Korta räntor
3 mån statsskuldväxlar (motsv), månadsgenomsnitt
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Varken ECB eller Federal Reserve har rört räntorna på 
sistone och rörelserna för de olika tremånadersräntorna 
var mycket små i januari. Europeiska korträntor var i stort 
sett oförändrade jämfört med december medan de sjönk 
något i USA.

Små rörelser för de långa räntorna 
De långa svenska räntorna steg endast svagt i januari men 
trenden är fortsatt uppåtgående. I genomsnitt låg räntan 
på en tioårig statsobligation på 0,11 procent, vilket var 4 
punkter högre än i december. Under en stor del av fjolåret 
var även de långa räntorna negativa. 
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procent

Långa räntor
10-åriga statsobligationer, månadsgenomsnitt
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Den tyska tioårsräntan var oförändrad på –0,28 procent 
medan den amerikanska sjönk 10 punkter till 1,75 procent. 
Det innebar på nytt att räntetrenden pekar nedåt i USA 
efter ett par månader med stabilisering. 

Liten kronförsvagning
I januari försvagades den svenska kronan något efter att den 
stärkts något under november och december. En euro blev 
6 öre dyrare och handlades för i genomsnitt 10,55 kronor. 
Dollarn steg med 7 öre till genomsnittskursen 9,51 kronor.

SEK

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro.
Månadsgenomsnitt
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Utlåning till hushåll och företag
Senaste uppgift: december 2019
Källa: SCB:s finansmarknadsstatistik

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån
I december 2019 hade hushållens lån från monetära fi-
nansinstitut en årlig tillväxttakt på 5,0 procent. Det innebär 
att tillväxttakten är oförändrad jämfört med november. 

Totalt uppgick hushållens lån hos monetära finans-
institut (MFI) till 4 207 miljarder kronor i december. Det 
är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående 

månad, och med 201 miljarder jämfört med motsvarande 
månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala ut-
låning till hushållen och uppgick i december till 3 445 
miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med 
föregående månad, och en ökning med 161 miljarder jäm-
fört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen 
hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i december 2019.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,3 
procent i december. Det är en ökning med 0,1 procentenhet 
jämfört med november. Tillväxttakten för lån med övriga 
säkerheter var 3,9 procent i december, en minskning med 
0,4 procentenheter jämfört med november. Totalt uppgick 
hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga sä-
kerheter till 248 respektive 513 miljarder i december 2019.

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

Hushåll

Minskad tillväxttakt för företagens lån
I december 2019 var den årliga tillväxttakten för lån till 
icke-finansiella företag 3,9 procent, det är en minskning 
med 0,5 procentenheter jämfört med november. Totalt 
uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 398 
miljarder kronor i december.

Utlåning till icke-finansiella företag med säkerhet i 
flerbostadshus, som är den vanligaste säkerheten, uppgick 
i december till 806 miljarder. Företagens blancolån uppgick 
till 430 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som 
räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 491 miljarder.
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Konjunkturindikatorer för några länder och områden
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BNP 2015=100              Industriproduktion 2015=100             Leading indicator*

   * Indikatorn för EU avser Euroområdet.          Källa: OECD

Tredje kvartalet 2019 ökade BNP inom EU28 med 0,3 
procent, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. 
I jämförelse med den amerikanska ekonomin har utveck-
lingen varit förhållandevis dämpad, trots att tillväxten även 
på andra sidan Atlanten har saktat in något. Andra och 
tredje kvartalet 2019 växte den amerikanska ekonomin med 
0,5 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan.

En orsak till den svaga utvecklingen inom EU är den 
tyska ekonomin. Tillväxten i Europas största ekonomi har 
mattats de senaste kvartalen delvis påverkat av händelser 
i omvärlden, som t.ex. Brexit och handelskriget med USA, 
som dämpat landets export. Särskild svag var tillväxten 
andra kvartalet 2019 då BNP krympte med 0,2 procent, 
säsongrensat. Den exportberoende tillverkningsindustrin 
har drabbats hårt och från juni till november minskade 
produktionen under samtliga månader utom augusti och 
november. Trendmässigt har dock industriproduktionen 
pekat nedåt sedan mitten av 2018. Den ledande indikatorn 
steg något i november men låg fortsatt klart under 100.

Tillväxten i Storbritannien pendlade upp och ner under 
de tre första kvartalen 2019. Andra kvartalet krympte BNP 
medan både första och tredje kvartalet uppvisade positiva 
tillväxtsiffror. Industriproduktionen visade en positiv ut-
veckling i början av året men föll tillbaka kraftigt i april. 
Sedan juni har utvecklingen varit mer måttlig och året 

avslutades i moll då produktionen minskade med över en 
procent i december. Den ledande indikatorn sjönk under 
100 i augusti 2018 och låg i november fortsatt en bit under 
gränsen för tillväxt.

Utvecklingen i den irländska ekonomin har varit god 
de senaste åren. Visserligen minskade landets BNP svagt 
andra kvartalet 2019. Första och tredje kvartalet växte 
ekonomin däremot i en betydligt snabbare takt och ökade 
med 3,0 respektive 1,7 procent, säsongrensat och jämfört 
med kvartalet innan. Industriproduktionen har uppvisat 
stora svängningar de senaste åren. Så även under 2019 och 
efter två månader i rad med nedgångar var produktionen i 
november tillbaka på samma nivå som i början av året. Den 
ledande indikatorn steg något i november och noteringen 
var andra månaden i följd över 100.

Den nederländska ekonomin har växt i en stadig takt 
sedan mitten av 2016. De tre första kvartalen 2019 ökade 
BNP med 0,4 procent under respektive kvartal, säson-
grensat och jämfört med kvartalet innan. Trenden för 
industriproduktionen pekade nedåt i början av 2019 och 
fram till halvårsskiftet. Därefter vände utvecklingen och 
produktionen ökade tre månader i rad. I oktober och no-
vember sjönk produktionen åter igen på månadsbasis. Den 
ledande indikatorn har sjunkit varje månad sedan början 
av 2018 och ligger sedan mars i fjol under 100.
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Internationella ekonomiska indikatorer 

 Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP2)

Förändr. föreg. kv.  % 0,4 0,7 0,4 0,3 0,1 0,5 0,3 0,4
Förändr. 4 kv. % 2,3 2,2 1,1 1,6 0,5 2,1 1,4 1,6
Industriproduktion3)

Förändr. föreg. mån. % –4,7 1,3 –1,2 1,6 1,0 –0,3 –0,1 –1,2
Förändr. 12 mån. % –4,4 3,7 –1,7 1,2 –3,9 –1,0 –1,2 –1,9
KPI4)

Förändr. föreg. mån. % –0,2 0,2 –0,1 0,4 0,5 –0,2 0,3 0,0
Förändr. 12 mån. % 0,8 1,1 1,2 1,7 1,6 2,0 1,6 1,8
Arbetslöshet5) % 5,2 6,7 3,7 7,3 3,1 3,5 6,3 5,1
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,0 0,0 –0,1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter –0,1 –0,1 –0,3 1,0 –0,2 –0,4 –0,3 –0,1
Kort ränta6) % –0,40 –0,39 0,79 0,06 –0,39 1,91 –0,39 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,11 –0,08 –0,11 0,31 –0,08 –0,88 –0,08 ..
Lång ränta7) % –0,31 –0,03 0,83 0,07 –0,30 1,86 0,37 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,12 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,06 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,65 –0,58 –0,48 –0,40 –0,49 –0,97 –0,84 ..
1) EU28 men för kort och lång ränta avses euroområdet    2) Tredje kvartalet     3) OECD oktober, USA december, övriga november    4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. OECD 
november, övriga december     5) Storbritannien september, USA december, övriga november    6) Korta räntor avser 3-månaders interbankräntor enligt statistik från Eurostat. December    7) Danmark 
november, övriga december Källa: OECD, Eurostat

Detaljhandel

  Avser Index Förändr. från Förändr. från
  månad 2015=100 föregående motsv mån
    månad, % föreg år, %

EU 28 nov 111,4 0,6 1,9
Danmark nov 105,1 0,3 0,3
Finland nov 110,4 0,0 2,1
Frankrike nov 114,2 1,1 2,9
Spanien nov 109,6 0,7 2,7
Storbritannien dec 111,7 –0,8 0,8
Sverige nov 109,7 –0,4 1,4
Tyskland nov 112,1 1,5 2,9
Norge nov 103,0 1,0 0,7
USA nov 107,9 0,1 1,1
Japan okt 95,0 –14,5 –7,3
OECD okt 107,8 –1,5 0,6

Källa: OECD

EU-barometern
För andra månaden i rad steg EU-kommissionens kon-
junkturbarometer i både euroområdet och EU. Uppgång-
arna i januari var markanta och innebar att indikatorn för 
EU28 klättrade över 100 för första gången sedan augusti i 
fjol. Indikatorn för euroområdet har legat över 100 sedan 
början av 2015, även om trenden har varit nedåtgående de 
senaste två åren. Stämningsläget inom såväl industrin som 
byggsektorn förbättrades inom euroområdet och EU. Även 
tjänstesektorn inom EU gav indikatorn en skjuts uppåt. 
Bland de större ekonomierna noterade Storbritannien den 
klart största uppgången, men trots ökningen låg indikatorn 
i januari en bra bit under det historiska genomsnittet. Även 
Tyskland och Frankrike noterade betydande uppgångar. 
Sveriges indikator ökade med 1,1 enheter till 99,8.  

Detaljhandel
Detaljhandeln inom EU28 har utvecklats svagt sedan halv-
årsskiftet i fjol och från juli till oktober låg försäljningen i 
stort sett stilla. I november steg handeln med 0,6 procent, 
säsongrensat och jämfört med månaden innan. I årstakt 
var ökningen 1,9 procent. Tendensen med en period av 
svagare utveckling under 2019 är märkbar även i de två 
största ekonomierna Tyskland och Storbritannien. I Tyskland 
var detaljhandeln relativt oförändrad under sensommaren, 
men minskade i oktober på månadsbasis. Nedgången 
återhämtades i november då försäljningen steg relativt 
kraftigt. I Storbritannien började trenden peka nedåt i juli 
och nivån var i december lägre än i början av året. 

I Japan höjdes momsen på varor och tjänster från 8 till 10 
procent den första oktober 2019. Det påverkade detaljhan-
delns försäljning som steg kraftigt i augusti och september 
innan det vände ner med drygt 14 procent i oktober jämfört 
med månaden innan. Kurvan för den amerikanska detalj-

handeln pekar uppåt 
sedan början av 2019. 
Under september sjönk 
dock försäljningen på 
månadsbasis, vilket 
följdes av marginella 
förändringar i oktober 
och november. Jämfört 
med november 2018 
ökade detaljhandeln 
med 1,1 procent i no-
vember 2019.90
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Storbritannien är viktig handelspartner för Sverige
I juli 2016 röstade britterna för ett utträde ur EU-samarbetet. 
Efter tre och ett halvt års förhandlande antog det brittiska 
underhuset i januari i år det utträdesavtal som Storbri-
tannien förhandlat fram med EU. Det innebär att landet 
lämnade EU den 1 februari i år. Under en övergångsperiod 
som ska pågå året ut ska dock det mesta fortlöpa som 
tidigare. Under denna period ska ramarna för den fram-
tida förbindelsen mellan EU och Storbritannien rörande 
exempelvis handel och säkerhet preciseras. 

I nuläget råder således fortfarande osäkerhet inför 
framtiden för de svenska företag som idkar handel med 
landet. Storbritannien är för närvarande Sveriges sjätte 
största exportmarknad för varor och stod förra året1 som 
mottagare av 5,5 procent av den totala svenska varuexpor-
ten. Före Storbritannien placerar sig endast Tyskland, våra 
nordiska grannländer samt USA. Sverige har ett positivt 
exportnetto gentemot Storbritannien, vilket innebär att 
värdet på svenska företags varuexport överstiger värdet 
på det som importeras från landet.

Sveriges varuhandel med Storbritannien
Miljarder kronor
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Störst export av mineralolja och personbilar
I SCB:s utrikeshandelsstatistik kan man få fram statistik 
över vilka produkter som har störst exportvärde till olika 
länder. Enligt SITC-fördelningens2 varugrupper är raffine-
rade mineraloljeprodukter den produktgrupp som har det 
högsta exportvärdet till Storbritannien. Denna varugrupp 
utgjorde år 2018 16 procent av den totala varuexporten till 
landet. Näst störst var exporten av personbilar som stod 
för 11 procent. Det kan skilja relativt mycket i värde för 
olika produkter från ett år till ett annat, så det är viktigt 
att betona att andelarna som anges endast avser 2018. 
Exporten av personbilar till Storbritannien har ökat väldigt 

snabbt de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 noterades en 
ökning på 60 procent. Den tredje största exportprodukten 
till landet var papper och papp och därefter följde sågade 
och hyvlade trävaror. Sverige exporterar även en hel del 
fisk till Storbritannien. Fisk som är färsk, kyld eller fryst är 
den varugrupp som hade det femte största exportvärdet till 
landet 2018. Det handlar främst om vidareexport av norsk 
lax. Andra betydande exportprodukter till landet är delar 
och tillbehör till motorfordon, läkemedel, pappersmassa 
och pappersavfall samt järnmalm. Sammansättningen av 
exporten till Storbritannien skiljer sig inte nämnvärt från 
exporten till övriga världen, det är ungefär samma produkter 
som har det största exportvärdet globalt som har det till 
Storbritannien. Exporten av mineraloljor är dock relativt 
sett större till Storbritannien än globalt, där det är sjätte 
största produkten. Tvärtom gäller för teledelar och tillbehör, 
som är Sveriges fjärde största exportprodukt, men inte ens 
hamnar på topp-tio-listan över exporten till Storbritannien. 
Personbilar som är den näst största exportprodukten till 
Storbritannien, är den klart största exportvaran globalt. 

Importen från Storbritannien minskade under 2019
Även villkoren för importen av brittiska varor kommer 
att påverkas av EU-utträdet. Värdet på importen av brit-
tiska varor sjönk under 2019 jämfört med året innan och 
landet halkade ner två placeringar från att ha varit den 
femte största importmarknaden året innan. Möjligen kan 
osäkerheten som omger Brexit vara en förklaring till den 
minskade importen.

Den vara som 2018 hade det klart största importvärdet 
var rå mineralolja. Därefter följde importen av personbilar. 
Andra betydande importprodukter var exempelvis läke-
medel, teledelar och tillbehör samt delar till motorfordon.

Näst största marknaden för svensk tjänsteexport
Sverige har även en betydande tjänstehandel med Storbri-
tannien. Storbritannien är näst efter Norge den största mot-
tagaren av svensk tjänsteexport. Värdet på tjänsteexporten 
är därmed större till Storbritannien än till flera länder som 
Sverige har en större varuexport till. Den tjänstetyp som 
har det största exportvärdet är övriga affärstjänster, som är 
ett aggregat där exempelvis forsknings- och utvecklings-
tjänster, managementkonsulter, marknadsföringstjänster 
samt tekniska tjänster ingår. Därefter följer nyttjande av 
immateriella rättigheter, vilket kan vara betalning för att 
få använda exempelvis en programvara som någon annan 
är rättighetsinnehavare till. 

Även om Sverige har en betydande tjänsteexport till 
Storbritannien så är importen större, vilket innebär att 
tjänsterna har ett handelsunderskott. Det beror främst på 
ett stort underskott i reseutgifterna. Svenskar lägger alltså 
mer pengar på resor, hotell och konsumtion i Storbritan-
nien än vad britterna spenderar på dito i Sverige.

1  Januari–november 2019

2  SITC=Standard International Trade Classification, på 3-siffer SNI-nivå. 
Beroende på val av fördelning (SITC, SPIN eller KN) samt beroende på 
vilken SNI-nivå man väljer, kan värden skilja sig år, då grupperna kan ha 
olika (mycket) innehåll.
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SVENSKA EKONOMISKA INDIKATORER
  Förändring i procent från
 Enhet Basår Senaste  föreg. månad/ samma månad/
   uppgift  period period föreg. år

Ekonomi, allmänt
BNP volym 2015=100 3 kv 108,8 1) 0,3 1) 1,6
Fast bruttoinvestering volym 2015=100 3 kv 113,7 1) 0,5 1) 0,0
Hushållens konsumtion volym 2015=100 3 kv 107,4 1) 0,4 1) 1,6
Lägenheter, påbörjade, nya 1 000-tal  3 kv 9,8    –12
   1–3 kv 35,1    –10
Näringslivet
Näringslivets produktion volym 2015=100 nov 120,8  1 1) 2
   jan–nov 112,6    2
Industriproduktion volym 2015=100 nov 120,1  2 1) 0
   jan–nov 112,8    1
Industrins orderingång volym 2015=100 nov 109,8  1 1) –1
   jan–nov 106,7    –1
Industrins kapacitetsutnyttjande %  3 kv 91,4 1) 0,5 1)2) 0,4 2)

Tjänsteproduktion volym 2015=100 nov 120,6  0  2
   jan–nov 112,9    2
        
Utrikeshandel
Varuexport mdr kr  dec 116,0  0 1) 5
   jan–dec 1 517,5    5
Varuimport mdr kr  dec 115,7  –1 1) –1
   jan–dec 1 497,4    1
Handelsnetto mdr kr  dec 0,3
   jan–dec 20,1
Bytesbalans mdr kr  3 kv 68,8
   1–3 kv 167,2
Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2015=100 dec 110,5 1) 0,5 1) 3,4
   jan–dec     2,6
Hushållens konsumtionsindikator volym 2015=100 nov 109,2 1) 0,0 1) 2,3
   jan–nov     1,3
Personbilsregistreringar, nya st  dec 48 365    107
   jan–dec 366 961    0
Consumer Confidence Indicator 3)  medelv=100 jan 92,6 4) 94,7 4) 92,3 4)

Priser
Konsumentprisindex  1980=100 dec 337,6  0,4  1,8
Konsumentprisindex, fast ränta  1987=100 dec 221,0  0,4  1,8
Producentprisindex  2015=100 dec 114,3  –0,5  1,3
Exportprisindex  2015=100 dec 114,8  –1,2  2,0
Importprisindex  2015=100 dec 116,8  0,9  5,2
Prisindex för inhemsk tillgång  2015=100 dec 115,4  0,5  3,0
Hemmamarknadsprisindex  2015=100 dec 113,6  0,0  0,6

Arbetsmarknad, löner
Sysselsatta 15–74 år 1 000-tal  dec 5 115    0,6
Arbetslösa 15–74 år 1 000-tal  dec 329    0,4
därav heltidsstuderande 1 000-tal  dec 110    3,8
Arbetade timmar 10 000-tal  dec 14 570    –1,2
Lediga platser, nyanmälda 1 000-tal  dec 90    –11,9
Arbetskostnadsindex, industriarbetare  2008 jan=100 nov 132,9    2,6
Timlön, industriarbetare kr  nov 189,0    2,6

Finansmarknad
Utlåning till hushåll 5) mdr kr  dec 4 207    5,0
Utlåning till icke-finansiella företag 5) mdr kr  dec 2 398    3,9
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer %  jan 0,11  0,04 2) –0,32 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldväxlar %  jan –0,17  0,29 2) 0,27 2)

Statsskuldens månadsförändring mdr kr  dec 62,2
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 31 jan 146,6  2,5  4,0
1) Säsongrensade tal 2) Procentenheter 3) Hushållens syn på den egna och den svenska ekonomin 4) Index för resp period 5) Från monetära finansinstitut
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