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”I mitten”

Den svenska ekonomin genererade en hög ekonomisk
tillväxt under första kvartalet i år. BNP ökade då kraftigt
med 4,6 %, säsongrensat, jämfört med närmast föregå-
ende kvartal och omräknat till årstakt. Det är den högsta

BNP-tillväxten under ett enskilt kvartal sedan andra
kvartalet år 2000.
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Konjunkturläget
Högsta BNP-tillväxten sedan år 2000
I den svenska ekonomin är aktivitetsnivån
för närvarande hög med en accelererande
BNP-tillväxt, som dessutom är grundad på
en bred bas. Alltsedan ekonomin åter bör-
jade växa i en snabbare takt under våren i
fjol efter dämpningen under 2004 och det
förhållandevis svaga första kvartalet 2005
har tillväxten varit hög. Det gäller i synner-
het för första kvartalet i år då BNP ökade
med 4,6 %, säsongrensat, jämfört med när-
mast föregående kvartal och omräknat till

årstakt. Det innebär att tillväxten stegrades
på nytt efter dämpningen under fjärde
kvartalet – då ekonomin växte med 3,4 %
jämfört med tredje kvartalet och omräknat
till årstakt – och samtidigt den högsta
BNP-tillväxten under ett enskilt kvartal
sedan andra kvartalet år 2000.

Uppgången i ekonomin har nu en bred
bas med såväl den inhemska efterfrågan
som exportsektorn som viktiga drivkrafter.
De ekonomiska korttidsindikatorer som
föreligger för april och maj ger också in-
tryck av att den ekonomiska aktiviteten
fortsatt att öka i god takt även under andra
kvartalet, och på fortsatt bred bas. Sålunda
har orderingången till industrin ökat kraf-
tigt de senaste månaderna t.o.m. april sam-
tidigt som detaljhandeln redovisat kraftigt
ökad försäljningsvolym under såväl april
som maj.

Konjunkturen fortsatt god
Vidare var Konjunkturinstitutets (KI.s)
konjunkturbarometer för juni klart positiv.
Där konstateras bl.a. att läget i den svenska
ekonomin nu är starkt. Industrikonjunk-
turen har fortsatt att förbättras och läget
inom byggsektorn är fortsatt starkt. Även
inom den tjänsteproducerande sektorn är

det ekonomiska klimatet gynnsamt med en
fortsatt expansion inom detaljhandeln och
stigande efterfrågan inom de privata tjäns-
tenäringarna.

I den nuvarande positiva ekonomiska
bilden ingår också en fortsatt ljusning på
arbetsmarknaden med ökad sysselsättning,
alltfler lediga jobb och minskade varsel om
uppsägningar. Ett nytt inslag i den ekono-
miska utvecklingen är också en stigande
inflationstakt, från en mycket låg nivå. In-
flationstakten – dvs. konsumentprisernas
förändring mätt över tolv månader – steg i
maj till 1,6 % från 1,5 % i april och dessför-
innan från - som lägst i år – 0,6 % i januari
och februari. Fortfarande är den svenska
inflationstakten – 1,9 % enligt måttet HIKP
– klart lägre än EU-genomsnittet på 2,4
enligt HIKP, men det tidigare avståndet på
ca en procentenhet till Sveriges fördel har i
princip halverats de senaste månaderna.

Utrikeshandeln främsta drivkraft
Under första kvartalet var det utrikeshandeln
som lämnade det absolut största bidraget till
BNP-tillväxten. Detta berodde i sin tur på en
stark exportefterfrågan i kombination med
en stagnerande import. Medan exporten av
varor och tjänster steg med 2,1 % under
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Aktivitetsindex 2001–2006
En sammanvägning av månadsvisa
indikatorer. Förändring från föregående
månad, uppräknat till årstakt. Trend

Bruttoinvesteringar, privat konsumtion och offentlig konsumtion
Säsongrensade kvartalsvärden
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Bruttoinvesteringar
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion

volymindex 2000=100

Procentuella volymförändringar från föregående år

2005 2006
År kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1

BNP till marknadspris1 2,7 2,2 2,2 3,5 2,9 4,1
Hushållens konsumtionsutgifter 2,8 0,7 2,8 3,1 2,9 2,8
Offentlig konsumtion 0,7 –0,1 0,9 –0,1 2,0 1,1
Fast bruttoinvestering 8,5 9,3 9,7 10,3 5,4 12,0
Lagerinvesteringar2 –0,2 –0,1 0,5 –0,7 –0,4 –0,4
Export 6,4 3,4 5,7 7,9 8,2 13,5
Import 7,3 5,4 7,9 7,2 8,3 9,5
1 Dagkorrigerade kvartalsvärden          2 Förändring i % av BNP för jämförelseperioden

Försörjningsbalansen
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Industriproduktion
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Industriproduktionsindex 2001–2006
Säsongrensade månadsvärden utjämnade
med tremånaders glidande medelvärden

Hela industrin
SNI C+D

Kemisk
industri

mätt i löpande priser, steg rejält för de flesta
länderområden. Till våra tre nordiska grann-
länder Danmark, Finland och Norge ökade
varuexporten klart snabbare än totalen.

Fortsatt positiv utrikeshandel
Utrikeshandeln har enligt snabbstatistiken
fortsatt att utvecklas positivt under april
och maj även om ökningstakten dämpats
kraftigt från det mycket expansiva första
kvartalet. För de två månaderna april och
maj sammantagna steg värdet av varuex-
porten med 9,2 % och för varuimporten
med 7,6 %. Det kan jämföras med ökning-
ar under första kvartalet på 19,5 respektive
18,1 % jämfört med motsvarande period
2005.

Handelsnettot för april och maj sam-
mantagna ökade med 4,4 miljarder kronor
jämfört med motsvarande period i fjol.
Mätt i volym – i termer av nettoexport – är
förbättringen betydigt större med hänsyn
till att importpriserna ökat nästan dubbelt
så snabbt som exportpriserna under den
aktuella perioden, med 9,8 % jämfört med
5,2 % för exportpriserna.

Investeringarna tar ny fart
Även investeringsaktiviteten är fortsatt hög
i den svenska ekonomin och intensifierats
hos både företag och myndigheter under
första kvartalet i år. Enligt preliminära be-
räkningar ökade de totala fasta bruttoinves-
teringarna med 3,6 % under första kvarta-
let, säsongrensat och jämfört med fjärde
kvartalet i fjol. Det motsvarar en årlig ök-
ningstakt på nära 17 %, vilket är den högsta
ökningstakten under ett enskilt kvartal se-
dan mitten av 1990-talet. De tecken på
avmattning som kunde noteras efter den
första sammanställningen av nationalräken-
skaperna för fjärde kvartalet i fjol, då de fasta
bruttoinvesteringarna visade en uppgång
med måttliga 0,9 % jämfört med kvartalet
innan och efter en viss avmattning tidigare
under året, var tydligen av tillfällig art.

Investeringsuppgången under första
kvartalet var inte bara kraftig, den vilade

första kvartalet var importen i stort sett
oförändrad, säsongrensat, jämfört med när-
mast föregående kvartal och mätt i volym.
Uppgången i exporten var relativt jämnt
fördelad mellan varor och tjänster. Under
första kvartalet var den totala exporten hela
13,5 % högre än under motsvarande kvartal
2005, en kraftig ökning som motsvarade
nästan hälften, 2,6 procentenheter, av den
faktiska BNP-tillväxten på 5,6 % jämfört
med motsvarande kvartal 2005.

Uppgången i varuexporten var bred.
Enligt utrikeshandeln visade de flesta varu-
områden rejäla ökningar. Allra kraftigast
var uppgången för läkemedel samt elektro-
och telekomvaror med ökningar av varuex-
porten på 29 respektive 27 %, mätt i värde.
Undantag från den positiva bilden var främst
järn och stål samt pappersmassa med minsk-
ningar på mellan 1 och 2 %. Exporten,

dessutom på en än bredare bas än tidigare
med starka ökningar inom såväl näringsli-
vet som den offentliga sektorn. Förbätt-
ringen omfattade så gott som samtliga vik-
tiga branscher och typer av investeringar.
Under första kvartalet i år var de fasta
bruttoinvesteringarna 12 % högre jämfört
med motsvarande kvartal i fjol. Ökningen
motsvarade 1,8 procentenheter av den fak-
tiska BNP-tillväxten på 5,6 % under peri-
oden.

De fasta bruttoinvesteringarna andel av
BNP, den s.k. investeringskvoten, fortsät-
ter också att förbättras och var 16,5 %
under första kvartalet i år, en procentenhet
högre än under motsvarande kvartal i fjol.
Inte under något tidigare år detta decenni-
um har investeringskvoten varit högre än
16,0 % under ett första kvartal. Även ren-
sat för bostadsinvesteringar har investe-
ringskvoten stigit, med den skillnaden att
den fortfarande är ca en halv procentenhet
lägre än i början på decenniet.

Investeringsuppsvinget inom indu-
strin fortsätter
Med en ökning på 12,5 % var uppgången
av investeringarna inom näringslivet fort-
farande snabbare än inom den offentliga
sektorn under första kvartalet i år, men
försprånget var nu inte alls lika stort som
tidigare. Uppsvinget inom näringslivet fort-
satte på bred front, och av de viktigare

Förändring i %

apr 06/ feb–apr 06/  apr 06/ jan–apr 06/
mar 06 nov 05–jan 06 apr 05 jan–apr 05

Hela industrin 2 1 6 4
Livsmedel m.m. 1 0 8 0
Trävaruindustri, ej möbler 0 0 2 0
Massa och papper 1 2 6 4
Förlag och grafisk industri 1 2 7 6
Kemisk industri 0 3 7 13
Stål- och metallverk 0 0 2 –3
Metallvaruindustri 2 0 4 1
Maskinindustri 2 4 15 10
Teleproduktindustri –2 –6 0 2
Industri för motorfordon 1 –3 –1 –2

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad mar 115,4 0,7
apr 115,8 0,3

Trend mar 115,3 0,4
apr 115,8 0,4
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Ledande indikatorer för
tillverkningsindustrin
Procentuell årsförändring

Framåt-
blickande

Utfall

Samtida

Industriproduktionen som under 2005 uppvisade relativ
svag tillväxt är nu på väg uppåt. Enligt preliminära beräk-
ningar ökade tillverkningsindustrins produktion med
4,6 % första kvartalet 2006 (fjärde kvartalet 2005: 2,3 %),
jämfört med samma period året innan. De ledande indika-
torerna antydde i april en ännu starkare tillväxt. Överskatt-
ningen kan bero på den s.k. "påskeffekten"; påsken in-
träffade under första kvartalet 2005 och under andra
kvartalet 2006. Den framåtblickande indikatorn för andra
kvartalet antyder en tillväxt på 6,9 procent.
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Industrins orderingång 2001–2006
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser
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Industrins leveranser 2001–2006
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Exportleveranser

Hemma-
marknadslev.

Totala
leveranser

branscherna var det endast transportföreta-
gen som minskade sina investeringar under
perioden.

De tungt vägande industriinvesteringa-
rna fortsatte uppåt under första kvartalet i
ungefär samma takt som under fjolåret,
med en ökning på drygt 10 %. Utbyggna-
den för industrin sammanfaller nu med en
stark expansion för exportföretagen. Den
positiva investeringsbilden stöds också av
den senaste tidens kraftigt ökade orderin-
gång till den investeringsberoende maskin-
industrin. Under första tertialet i år uppgick
denna ökning till hela 14 %, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tertial.

De investeringsplaner för näringslivet
för innevarande år som redovisades i den
senaste investeringsenkäten från början av
juni, speglar en obruten optimism hos före-
tagen. Bilden från denna är snarare ännu
ljusare jämfört med vad som kunde tecknas
på basis av februarienkäten. För de flesta
branscher är investeringsplanerna fortsatt
expansiva, och för de fyra största huvud-
branscherna tyder uppgifterna på investe-
ringsökningar för innevarande år på mellan
5 och 20 % mätt i volym.

Förutsättningarna förefaller även vara
goda för en fortsatt positiv utveckling av
bostadsbyggandet i år. Under första kvarta-
let i år stegrades uppgången av byggloven
för bostäder – mätt som byggarea – till en
ökning med 27 %, jämfört med motsva-
rande kvartal i fjol. I samma expansiva
riktning pekar fastighetsföretagens investe-
ringsplaner, med en ökning på ytterligare
20 % i år, från investeringsenkäten.

Hushållens köplust stiger ytterligare
Det var inte bara företagens och myndighe-
ternas investeringar – inom ramen för den
inhemska efterfrågan – som bidrog till den
ekonomiska tillväxten under första kvarta-
let. Även hushållens köplust gav underlag,
bl.a. genom en hög aktivitet inom detalj-
handeln, till uppgången i ekonomin. Un-
der första kvartalet drog hushållen upp sina
konsumtionsutgifter med 0,6 %, säsong-
rensat och jämfört med kvartalet innan.
Det motsvarar en uppgång med måttliga
2,4 % i årstakt, och alltså väsentligt lägre än
den totala uppgången i ekonomin på mot-
svarande 4,6 %. Ökningstakten är ungefär
densamma som under andra halvåret i fjol.

Jämfört med första kvartalet 2005 var
ökningen av konsumtionen 2,8 %, vilket
motsvarar 1,4 procentenheter av den faktis-
ka BNP-tillväxten under perioden. Utveck-
lingen av konsumtionsutgifterna varierade
kraftigt mellan olika typer av varor och
tjänster. De tunga posterna livsmedel, bo-
ende och energi uppvisade svaga till måttli-
ga ökningstal på mellan 1 och 3,5 %. För

audio-, foto- och datorutrustning däremot
ökade utgifterna mycket kraftigt, med 28 %.

Hushållens starka köplust tycks ha tillta-
git ytterligare under våren. För april och
maj sammantagna ökade försäljningsvoly-
men inom den totala detaljhandeln kraf-
tigt, med 12,4 % kalenderkorrigerat och
jämfört med motsvarande period 2005. För
första kvartalet i år uppgick motsvarande
ökning för detaljhandeln till 7,1 %.

Industri
BNP-siffrorna för första kvartalet visar att
uppgången inom tillverkningsindustrin har
stärkts. I säsongrensade BNP-termer steg
industriproduktionen med 1,7 % under
första kvartalet, jämfört med fjärde kvarta-
let, vilket är den högsta tillväxttakten sedan
toppen under första och andra kvartalet
2004. Förstärkningen har även fortsatt un-
der april månad då tillväxttakten, enligt
säsongrensat industriproduktionsindex, steg
kraftigt jämfört med mars månad. I första

  Förändring i %
apr 06/ feb–apr 06/ apr 06/

 mar 05 nov 05–jan 06 apr 05

Orderingång
Hemma-
marknad 4 2 –5
Export-
marknad 11 12 7
Totalt 8 8 2

Leveranser
Hemma
marknad 6 3 –3
Export-
marknad 4 3 –5
Totalt 5 3 –4

hand är det metallvaru- och maskinindu-
strin som har bidragit till den stegrande
produktionstakten.

Den ökande tillväxttakten i produktio-
nen stöds av orderingången som ökade
kraftigt under april månad, vilket talar för
att produktionstakten kan hålla i sig. Or-
derstatistiken visar även att efterfrågeök-
ningen är fortsatt exportledd.

Även industrins investeringsplaner visar
en relativt ljus bild. Enligt investeringsen-
käten för maj månad räknar industrin med
att fortsätta öka investeringarna under 2006
om än i en långsammare takt än under 2005
då ökningen var mycket kraftig.

Enligt Konjunkturinstitutets konjunk-
turbarometer för juni är industrin fortsatt
nöjd med orderstocken och produktionen
ökade över förväntan. Uppgången i pro-
duktionen tycks dessutom ha varit ganska
bred med en ökning inom nästan alla del-
branscher. Sysselsättningen verkar också ha
kommit igång ordentligt inom delbran-
scher som maskin-, elektro- och trävaruin-
dustrin. Sysselsättningen tyngs dock av livs-
medelsindustrin, kemisk industri samt
skogsindustrin och för industrin totalt rör
det sig mer om en stabilisering efter en lång
period av nedskärningar.

Industrins
produktionsvolym
Senaste uppgift: april 2006

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Frida Videll)

Industriproduktionen steg kraftigt
Industriproduktionen ökade kraftigt i april,
med 1,6 % säsongrensat och jämfört med
mars. Ökningen följde på en betydande
uppgång även mellan februari och mars, på
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0,5 %. Trots den positiva utvecklingen un-
der de två senaste månaderna är uppgången
i industriproduktionen måttlig sett ur ett
lite längre tidsperspektiv. Under den senaste
tremånadersperioden februari–april ökade
sålunda industriproduktionen med måttli-
ga 0,6 %, säsongrensat och jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Under den senaste tremånadersperioden
var det främst maskinindustrin med en kraf-
tig ökning på 3,9 % som bidrog till produk-
tionsökningen inom industrin, men även
den kemiska industrin samt massa- och
pappersindustrin drog upp produktionen
rejält under perioden, med 2,5 respektive
1,7 %. Uppgången motverkades av kraftiga
produktionsneddragningar för de två tungt
vägande verkstadsbranscherna teleprodukt-
industri och motorfordonsindustri, med
minskningar på 5,8 respektive 2,9 %.

Hittills i år t.o.m. april är produktionsni-
vån i industrin 3,5 % högre jämfört med
motsvarande period 2005. Det absolut störs-
ta bidraget till denna uppgång kommer från
den kemiska industrin med en kraftig ök-
ning på 12,9 %. Därefter följer sågverksin-
dustri samt massa och pappersindustri med
produktionsökningar under perioden på
runt 4 %. För stål- och metallverk samt
motorfordonsindustrin har däremot pro-
duktionsnivån sänkts från i fjol.

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: april 2006

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången ökade i april
Orderingången till den svenska industrin
ökade med 8,1 % från mars till april. Upp-
gången i april följde på en minskning med
4,2 %, från februari till mars. Under den
senaste tremånadersperioden, februari–
april, ökade orderingången med 7,6 % jäm-
fört med perioden november–januari.

Orderingången från hemmamarknaden
steg med 4,4 % från mars till april efter en
nedgång med 0,6 % från februari till mars.
Under den senaste tremånadersperioden
ökade orderingången från hemmamarkna-
den med 1,9 % jämfört med närmast före-
gående tremånadersperiod.

Orderingången från exportmarknaden
steg med 10,6 % från mars till april efter en
nedgång med 6,6 % från februari till mars.
Under den senaste tremånadersperioden
ökade orderingången från exportmarkna-
den med 11,6 % jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Hittills under 2006 (januari–april) har
orderingången till industrin totalt ökat med
7,2 % jämfört med motsvarande period
2005. Orderingången från exportmarkna-

den har hittills i år ökat med 10,2 % medan
orderingången från hemmamarknaden har
ökat  med 2,6 %.

Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin ökade med 13,9 % från mars till
april efter en nedgång med 10,8 % från
februari till mars. Under den senaste tremå-
nadersperioden steg orderingången till in-
vesteringsvaruindustrin med 9,1 % jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-
period. Det är främst ökad orderingång till
teleproduktindustrin och motorfordonsin-
dustrin som förklarar uppgången såväl från
mars till april som mellan tremånadersperi-
oderna.

Orderingången till insatsvaruindustrin
ökade med 2,1 % från mars till april och
med 4,1 % under den senaste tremånaders-
perioden jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror ökade med 5,6 %
från mars till april och med 7,1 % under den
senaste tremånadersperioden jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Orderingången till industri för varaktiga
konsumtionsvaror steg med 3,3 % från mars
till april och med 7,3 % under den senaste
tremånadersperioden jämfört med närmast
föregående tremånadersperiod.

Industrins leveranser ökade i april
Industrins leveranser steg  med 5,2 % från
mars till april och med 3,2 % under det
första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

Leveranserna till hemmamarknaden
ökade med 6,4 % från mars till april och
med 3,1 % under den senaste tremånaders-
perioden jämfört med närmast föregående
tremånadersperiod.

Leveranserna till exportmarknaden steg
med 4,4 % från mars till april och med
3,2 % under den senaste tremånadersperi-
oden jämfört med närmast föregående tre-

månadersperiod.
De totala leveranserna sjönk med 4,3 %

under april 2006 jämfört med april 2005.
Motsvarande jämförelse för exportmarkna-
den ger en minskning med 5,0 % och för
hemmamarknaden en minskning med
3,3 %.

Hittills under 2006 (januari–april) har
industrins totala leveranser ökat med 3,9 %
jämfört med motsvarande period 2005. Le-
veranserna till exportmarknaden har hittills
i år ökat med 5,2 % medan leveranserna till
hemmamarknaden har ökat  med 1,8 %.

Industrins investeringar
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s investeringsenkät

(Gunila Nockhammar)

Investeringarna fortsätter öka 2006
Industriföretagen redovisar investeringspla-
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Industrins investeringar i
byggnader och maskiner
Förändring i procent från föregående år.
Fasta priser

Byggnader
Maskiner
Totalt

0

Varuexport, landområden
Andel Förändr

Område 2005 2006 % 06/05
jan–apr jan–apr %

Europa 223 205 254 914 72,0 14
EU-länder 182 534 208 402 58,9 14
Övr. Europa 40 671 46 512 13,1 14

Afrika 7 077 7 143 2,0 1

Amerika 42 991 48 406 13,7 13
Nordamerika 37 057 40 976 11,6 11
Central- och
Sydamerika 5 934 7 429 2,1 25

Asien 30 331 36 048 10,2 19
Mellanöstern 7 534 7 766 2,2 3
Övr. länder
i Asien 22 797 28 282 8,0 24

Oceanien och
övr. områden 3 960 6 518 1,8 65

Totalt 307 899 354 092 100,0 15

Varuimport, landområden
Andel Förändr

Område 2005 2006 % 06/ 05
jan–apr jan–apr %

Europa 221 819 252 207 85,1 14
EU-länder 189 051 210 648 71,1 11
Övr. Europa 32 767 41 560 14,0 27

Afrika 934 1 050 0,4 12

Amerika 13 202 15 508 5,2 17
Nordamerika 9 704 11 116 3,8 15
Central- och
Sydamerika 3 499 4 391 1,5 25

Asien 23 993 26 895 9,1 12
Mellanöstern 1 827 782 0,3 –57
Övr. länder
i Asien 22 166 26 113 8,8 18

Oceanien och
övr. områden 502 754 0,3 50

Totalt 260 450 296 414 100,0 14
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
Säsongrensade månadsdata

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200620052004200320022001

Ursprunglig serie

Säsongrensad serie

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

200620052004200320022001

Sällanköpsvaruhandel

index 2000=100 index 2000=100

Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

ner för den svenska verksamheten år 2006
som uppgår till 64 miljarder kronor, enligt
SCB:s enkät i maj. Planerna tyder på en
fortsatt ökning av investeringsvolymen med
cirka 5 %.

Industriföretagens investeringsplaner
som lämnats under våren visar på en fortsatt
investeringsuppgång under 2006, men i
avtagande takt. Resultatet tyder på en ök-
ning av investeringsvolymen som stannar
vid cirka 5 % jämfört med 2005. De flesta
industribranscher planerar för ökande voly-
mer, i många fall från låga nivåer.

Kraftig ökning inom gruvindustrin
Inom gruvindustrin, som redovisade en
kraftig investeringsuppgång 2005, tyder
planerna för 2006 på en ytterligare ökning
med cirka 80 %. Investeringarna inom gruv-
industrin når därmed den högsta nivån
sedan 1980-talet.

Företagen inom maskinindustri plane-
rar också för en investeringsökning strax

över 20 %, medan ökningen för metallverk
och metallvaruindustri stannar mellan 15
och 20 %. Detta innebär att investeringar-
na inom dessa båda branscher når de högsta
nivåerna sedan slutet av 90-talet. Inom
transportmedelsindustrin fortsätter inves-
teringarna öka ytterligare cirka 10 % jäm-
fört med år 2005.

Efter de tunga investeringarna inom
massa- och pappersvaruindustri under 2005
väntas investeringsvolymen i branschen
minska med ca 30 %, en återgång till 2004
års nivå.

Investeringarna inom energisektorn
fortsätter öka
Energisektorns investeringsplaner för år
2006 beräknas till 23,8 miljarder kronor i
löpande priser. Efter flera år av stigande
investeringsnivåer innebär planerna en yt-
terligare ökning med 14 % jämfört med
2005. Den höga nivån är delvis en följd av

hårdare krav på leveransgarantier för elför-
sörjningen och därmed en omfattande upp-
rustning av elnäten.

Utrikeshandel
Handelsnetto
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Erik Eklund)

Stort exportöverskott i maj
Den svenska varuexporten uppgick under
maj 2006 till 93,4 miljarder kronor medan
varuimporten uppgick till 78,0 miljarder
kronor. Detta ger ett handelsnetto på 15,4
miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett över-
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Export och import av varor
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Sveriges handelsnetto 2004–2006
Ackumulerade månadsvärden från årets
början. Miljarder kronor. Löpande priser
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Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln.
Kalenderkorrigerad volymförändring i % jämfört
med motsvarande period föregående år

maj jan–maj
2006 2006

Dagligvaruhandel 7,1 6,1
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 7,3 6,4

Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 6,4 5,1

Sällanköpsvaruhandel 15,5 12,0
därav:
Klädhandel 14,7 6,3
Skohandel 20,6 8,5
Möbelhandel 22,1 16,8
Elektronikhandel 23,7 26,8
Järn- och bygghandel 19,6 13,1
Färghandel 7,8 4,6
Bokhandel –0,7 –4,4
Guldsmedshandel –16,9 –9,6
Sport- o fritidshandel 17,2 10,2
Postorderhandel 18,6 12,5

Total detaljhandel 11,8 9,4
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skott på 15,4 miljarder kronor under maj
2006. För maj 2005 var överskottet 11,8
miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj 2006
uppgick till 93,4 miljarder kronor och varu-
importens till 78,0 miljarder kronor. Ex-
porten har därmed ökat i värde med 16 %
medan importen värdemässigt ökat med
13 % jämfört med maj 2005. Antalet var-
dagar var oförändrat i maj 2006 jämfört
med maj 2005.

Handeln med länder utanför EU gav
under maj 2006 ett överskott på 13,4 mil-
jarder kronor, medan EU-handeln gav ett
överskott på 2,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 14,2 miljarder
kronor för maj 2006 jämfört med 14,1
miljarder för april 2006. För mars 2006 var
motsvarande värde 14,0 miljarder.

Hittills under året (januari–maj 2006)
har värdet av varuexporten ökat med 15 %
medan varuimporten värdemässigt har ökat
med 14 % jämfört med motsvarande peri-
od ett år tidigare. Varuexportvärdet under
denna period uppgick till 447,5 miljarder
kronor och varuimportvärdet till 374,4
miljarder kronor. Handelsnettot för janua-
ri–maj 2006 gav därmed ett överskott på
73,1 miljarder kronor. För motsvarande
månader 2005 noterades ett överskott på
59,1 miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Johan Norberg SCB, Carl Eckerdal HUI)

Detaljhandeln på kraftigt plus i maj
Efter den markanta uppgången för detalj-
handeln i april i år fortsatte försäljningen att
öka ytterligare kraftigt i maj. Då ökade
försäljningsvolymen inom den totala detalj-
handeln med 0,8 %, säsongrensat och jäm-
fört med månaden innan. Ökningen följde
på en uppgång med hela 2,3 % från mars till
april. Det var handeln med kapitalvaror som
stod för hela förbättringen i maj med en
ökning på 1,7 %. Samtidigt sjönk under
perioden handeln med mest dagligvaror
med 0,5 %. Det var den första nedgången
för detta varusegment sedan i juli i fjol.

Den svenska detaljhandeln är nu inne i
en mycket stark period. Under den senaste
tremånadersperioden mars–maj ökade för-
säljningsvolymen inom den totala detalj-
handeln med 2,3 %, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående tremånaders-

period. Det innebär en uppgång med 9,5 %
omräknat till årstakt. Utvecklingen är nu
stark för både dagligvarorna och kapitalva-
rorna även om det är kapitalvarorna som
toppar försäljningsstatistiken. För handeln
med kapitalvaror var uppgången under den
senaste tremånadersperioden 3,1 % medan
handeln med dagligvaror steg med 2,1 %.

Fortsatt bred uppgång
Uppgången inom detaljhandeln hade i maj
ungefär samma stora bredd som i april och
berörde med något undantag hela detalj-
handeln. I maj ökade den kalenderkorrige-
rade försäljningsvolymen inom den totala
detaljhandeln starkt, med 11,8 % jämfört
med motsvarande månad 2005. För han-
deln med mest dagligvaror var uppgången
ovanligt kraftig, 7,1 % medan handeln med
mest kapitalvaror redovisade en försäljning-
sökning med 15,5 %, mätt i volym. Även
mätt i löpande priser, med en ökning på
10,6 %, var försäljningsuppgången mycket
stark i maj.

Inom handeln med sällanköpsvaror var
uppgången mycket kraftig inom en rad
olika varuområden. Bl.a. sko-, möbel-, elek-
tronik- samt järn- och bygghandeln redovi-
sade samtliga ökningar av försäljningsvoly-
men med ca 20 % eller däröver i maj. Även
postorderhandeln hade en ovanligt stark
försäljningsmånad med en uppgång på
18,6 %.

Det var egentligen bara guldsmedshan-
deln som bröt det generella positiva mönst-
ret genom en nedgång i försäljningsvoly-
men med 17 %. Detta berodde dock främst
på kraftiga prisökningar på över 20 % un-
der månaden. I löpande priser ökade i stället
guldsmedshandeln sin försäljning svagt, med
0,5 %.

Forts. sid 9

Detaljhandeln upp 9,4 % i år
Under årets första fem månader har försälj-
ningsvolymen inom detaljhandeln ökat kraf-
tigt, med hela 9,5 % jämfört med motsva-
rande månad i fjol. Uppgången var 6,1 %
för handeln med mest dagligvaror och dub-
belt så stark för handeln med mest kapital-
varor, 12 %. De branscher inom handeln
med sällanköpsvaror som toppar försälj-
ningsstatistiken i år är elektronikhandeln
och möbelhandeln, med uppgångar i för-
säljningsvolymen på 26,8 respektive 16,8 %.

Därefter följer handeln med glasögon
och annan optik samt järn- och bygghan-
deln där försäljningsvolymen stigit med 15
respektive 13,1 %. I motsatt riktning har
utvecklingen gått för guldsmedshandeln samt
bok- och pappershandeln som redovisar ne-
gativa försäljningssiffror med 9,6 respektive
4,4 % under årets fem första månader.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Niklas Kristiansson SIKA)

Ny ökning för personbilarna
Marknaden för nya personbilar fortsätter
att återhämta sig efter den relativt svaga
utvecklingen runt årsskiftet. I maj ökade
antalet nyregistrerade personbilar på nytt,
med 1,3 % säsongrensat och jämfört med
närmast föregående månad. Det innebär en
uppgång för fjärde månaden i följd. Sett ur
ett halvårsperspektiv är trenden på nybils-
marknaden sålunda tydligt uppåtriktad.
Under den senaste tremånadersperioden
mars–maj ökade nyregistreringarna med
3,7 %, säsongrensat och jämfört med när-
mast föregående tremånadersperiod. Det
innebär en ökning med över 15 % omräk-
nat till årstakt.
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I mitten
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Tjänstesektorn i ett branschperspektiv
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Handeln med motorfordon
För handeln med motorfordon har det
ekonomiska klimatet ljusnat betydligt den
senaste tiden. Konfidensindikatorn i Kon-
junkturinstitutets konjunkturbarometer –
som speglar företagens ekonomiska tillför-
sikt – förbättrades ytterligare i maj. Efter
successiva förbättringar sedan början på
2004 ligger Konfidensindikatorn nu på
den högsta nivån sedan toppåret 2000.
Den ökade tillförsikten hos företagen har
åtföljts av en kraftig ökning av omsättning-
en inom branschen. Efter den kraftiga upp-
gången under fjärde kvartalet i fjol då för-
säljningen steg med 3,3 % – eller med nära
14 % omräknat till årstakt – säsongrensat
och jämfört med närmast föregående kvar-
tal fortsatte den starka uppgången under
första kvartalet i år. Omsättningen ökade då
med 2,3 %, säsongrensat och jämfört med
fjärde kvartalet. Utvecklingen har nu också
äntligen satt positiva spår i företagens tidi-
gare alltför stora lager av bilar. I maj var
enligt Konjunkturbarometern företagens
lageromdömen de bästa på nästan tre år.
Även nybilsförsäljningen har utvecklats
starkt. Under den senaste tremånadersperi-
oden mars–maj ökade nyregistreringarna
med ca 15 %, säsongrensat, jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod och
omräknat till årstakt. I Konjunkturbaro-
metern från maj–juni pekar bilhandelns

försäljningsprognos fortsatt kraftigt uppåt
för de närmaste månaderna.

Hotell och restauranger
Under våren har det ekonomiska klimatet
för hotell- och restaurangbranschen för-
stärkts ytterligare. Efterfrågan på företagens
tjänster har överträffat de redan optimis-
tiskt ställda förväntningarna. Ökningstak-
ten i omsättningen visar dock en dämpning
de senaste kvartalen jämfört med den snab-
ba tillväxten under inledningsfasen av det
nuvarande uppsvinget, under första halvår-
et 2005. Då ökade omsättningen med ca
9 % i årstakt. Under första kvartalet i år steg
omsättningen med 5,3 %, säsongrensat,
jämfört med närmast föregående kvartal
och omräknat till årstakt. Enligt Konjunk-
turbarometern från maj–juni tycks öknings-
takten i omsättningen tilltagit något igen de
senaste månaderna. Där framgår även att
volymen på inneliggande uppdrag fortsatt
att öka påtagligt de senaste månaderna. En
förbättring som pågått mer eller mindre
oavbrutet sedan vändpunkten hösten 2003.
Efterfrågan på företagens tjänster under de
närmaste månaderna förväntas öka i sam-
ma goda takt som tidigare.

Datakonsulter och dataservice
Efter den återhämtning som tidigare skett
för datakonsultbranschen ger nulägesbil-

I månadens i ”I mitten” beskrivs konjunkturläget för fem branscher inom
tjänstesektorn. Denna gång belyses konjunkturen för handeln med motor-
fordon, hotell och restauranger, datakonsulter och dataservice samt butiks-
handel med hemutrustning.

Omsättning och konjunkturläge

Omsättning löpande priser. Säsongrensat.
Konjunkturläge. Nettotal

Anm. med nettotal avses skillnaden mellan företag som angivit positivt resp. negativt omdöme.
Källa: SCBs inrikeshandelsstatistik och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.
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Omsättning Konjunkturläge

den ett något osäkert intryck. Bilden är
splittrad för branschen mellan en stark
omsättningsutveckling under första kvarta-
let i år och den något mer dämpade ekono-
miska tillförsikt som framkommit av Kon-
junkturbarometern under våren. Den opti-
mism företagen gav uttryck för tidigt i år
bekräftas av en stark ökning av omsättning-
en under första kvartalet. Uppgången var
2,1 %, säsongrensat och jämfört med fjärde
kvartalet, som var förhållandevis svagt med
en endast oförändrad omsättning. I Kon-
junkturbarometern från maj-juni visar fö-
retagen en något dämpad ekonomisk till-
försikt avseende nuläget samtidigt som osä-
kerheten ökat inför den närmaste framti-
den. Konfidensindikatorn föll på nytt och
ligger nu klart under de tidigare högsta
nivåerna. Dämpningen återspeglar ett ökat
missnöje över orderböckerna. På sysselsätt-
ningssidan märks i Konjunkturbarometern
en förändring mot tidigare. Den tidigare
uppgången bröts i maj–juni då den förvän-
tade ökningen av antalet anställda så gott
som helt uteblev. Inför de närmaste måna-
derna har de – från i början på året – starkt
uppåtriktade personalplanerna dämpats
ytterligare.

Uppdragsverksamhet
Efter en relativt stark tillväxt för uppdrags-
verksamheten under de tre sista kvartalen i
fjol då omsättningen ökade med ca 5–6 %
varje kvartal, säsongrensat, jämfört med
närmast föregående kvartal och omräknat i
årstakt skedde en viss dämpning under årets
första kvartal. Då steg omsättningen med
mer måttliga 2,8 % räknat från fjärde kvar-
talet och i årstakt. Från ett mycket svagt
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2004

2006

2005

maj Förändring i procent sedan
apr 2006 maj 2005

KPI 0,2 1,6

NPI 0,2 0,8
HIKP 0,2 1,9
UND1X 0,2 1,6
UNDINHX 0,3 1,6
NPI (Nettoprisindex) anger konsumentpriserna exkl.
nettot av indirekta skatter och subventioner.
HIKP (Harmoniserat konsumentprisindex) har
utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart
mått på inflationen.
UND1X och UNDINHX beräknas och publiceras av
SCB på uppdrag av Riksbanken, och är av
Riksbanken definierade mått på underliggande
inflation.
I UND1X exkluderas räntekostnader för egna hem
samt förändringar i nettot av ändrade indirekta
skatter (utom lönerelaterade indirekta skatter) och
subventioner från KPI.
I UNDINHX exkluderas dessutom i huvudsak
importerade varor från KPI.

De svenska inflationsmåtten

Forts. från sid 7

I maj nyregistrerades 32 556 personbi-
lar, vilket kan jämföras med 29 844 person-
bilar under motsvarande månad 2005, dvs.
en ökning med 9,1 %. Hittills i år t.o.m.
maj uppgår antalet nyregistrerade person-
bilar till 128 813 st. Det kan jämföras med
128 206 nyregistreringar under motsvaran-
de period 2005, en marginell ökning med
0,5 %.

Rekyl i maj för lastbilarna
Efter den mer än två år långa uppgången för
nyregistreringarna av lastbilar skedde en
märkbar rekyl den senaste månaden. Från
april till maj i år minskade sålunda antalet
nyregistrerade lastbilar med 4,3 %, säsong-
rensat. Sett ur ett lite längre tidsperspektiv är
ändå, trots nedgången i maj, uppgången på
lastbilsmarknaden betryggande. Under den
senaste tremånadersperioden mars–maj öka-
de sålunda antalet nyregistrerade lastbilar
med 3,7 %, säsongrensat och jämfört med
närmast föregående tremånadersperiod.

Byggmarknad
Stor brist på arbetskraft
Byggkonjunkturen är enligt konjunkturba-
rometern stark. Orderingången har fortsatt
att öka de senaste månaderna och fem av sex
företag är nöjda med orderstockens storlek.
Byggandet har stigit ytterligare och över
hälften av företagen uppger att anbudspri-
serna har höjts. Sysselsättningen har ökat,
men branschens problem att hitta lämplig
arbetskraft kvarstår. Närmare 60 % av före-
tagen anger brist på arbetskraft som främsta
hinder för ökad aktivitet.

Branschen är fortsatt optimistisk inför
de närmaste månaderna. Orderingången
väntas fortsätta att öka, byggandet bedöms
stiga och företagens sysselsättningsplaner är

expansiva. Samtidigt aviserar närmare hälf-
ten av företagen en höjning av anbudspri-
serna under perioden.

Priser
Konsumentprisindex, nettopris-
index och harmoniserat index
för konsumentpriser
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Peter Nilsson)

Konsumentpriserna steg i genomsnitt med

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. maj  sedan maj
månad 2005 20051)

Livsmedel och alko- 1,6 0,9 0,1
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 0,2 1,7 0,1
drycker och tobak

Kläder och skor –1,4 3,7 0,2

Boende 0,0 2,8 0,8

Inventarier och –0,1 –2,5 –0,1
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård 0,2 0,6 0,0

Transport 0,2 4,4 0,6

Post och tele- –1,6 –7,9 –0,3
kommunikationer

Rekreation och kultur 0,2 –1,3 –0,2

Utbildning –0,3 1,3 0,0

Restauranger 0,0 2,0 0,1
och logi

Div varor och tjänster 0,3 4,9 0,3

KPI TOTALT 0,2 1,6 1,6

Konsumentprisernas förändring

1) procentenheter
Anmärkning. Avrundningar kan medföra att kolumnsummorna
inte överensstämmer med KPI totalt

Maj 2006

efterfrågeläge under 2003 har företagens
orderstocksomdömen förbättrats kraftigt. I
Konjunkturbarometern från maj-juni upp-
gav vartannat företag att orderböckerna är
förhållandevis stora samtidigt som 25 % av
företagen har för små orderböcker. Order-
läget är nu det bästa sedan 2001. Konjunk-
turläget fram t.o.m. första kvartalet var,
enligt Konfidensindikatorn, relativt enhet-
ligt för de olika verksamhetsområdena inom
uppdragsverksamheten. Utsikterna för bran-
schen får på kort sikt bedömas som gynn-
samma. Den kraftiga ökningen av antalet
anställda som ägt rum det senaste året ser ut
att fortsätta. I Konjunkturbarometern upp-
ger mer än hälften av företagen att de tänker
fortsätta att nyanställa under de närmaste
månaderna mot endast 9 % som avser att
skära ned på personalen.

Butikshandel med hemutrustning
De svenska hushållen har visat stort intresse
av att rusta sina hem det senaste året. Det
har medfört att butikshandeln med hemut-
rustning haft en mycket stark utveckling
sedan förra våren och varit en avgörande
faktor bakom detaljhandelns expansion.
Omsättningen i branschen har ökat mycket
kraftigt under ett års tid, och som allra
snabbast under inledningsfasen av upp-
gången förra våren då försäljningsvolymen
steg med ca 20 % mätt i årstakt. Under den
senaste tremånadersperioden mars–maj fort-
satte expansionen med en uppgång i försälj-
ningsvolymen på ca 15 %, säsongrensat,
jämfört med tremånadersperioden innan
och omräknat till årstakt. Den ekonomiska
tillförsikten hos företagen har förbättrats
stadigt och Konfidensindikatorn som gått i
det närmaste spikrakt uppåt sedan förra
sommaren ligger nu på den högsta nivån
sedan i början på år 2000. I Konjunkturba-
rometer från maj–juni räknar företagen med
fortsatt stark tillväxt i försäljningen och
antalet anställda under sommaren.
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0,2 % från april till maj. Under samma
period förra året steg konsumentpriserna i
genomsnitt med 0,1 %. Inflationstakten,
räknad som förändringen under de senaste
tolv månaderna, ökade till 1,6 % i maj, från
1,5 % i april. I maj 2005 var inflationstak-
ten 0,1 %. Årstakten för den underliggande
inflationen enligt måttet UND1X ökade
också till 1,6 % i maj, från 1,5 % i april.

Senaste månaden: priserna upp 0,2 %
Konsumentpriserna steg i genomsnitt med
0,2 % från april 2006 till maj 2006.

Till månadsförändringen bidrog högre
priser inom gruppen livsmedel (1,7 %) med
0,2 procentenheter. Därav bidrog höjda
priser på grönsaker (5,9 %) uppåt med 0,1
procentenheter. Prishöjningar inom grup-
pen drift av fordon (0,8 %) bidrog även
uppåt med 0,1 procentenheter.

Lägre priser på kläder (–1,6 %) och post
och telekommunikation (–1,6 %) bidrog
samtidigt nedåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
1,6 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var i maj
1,6 %. Detta innebär en ökad inflations-
takt jämfört med april (1,5 %). Inflations-
takten i maj är den högsta sedan augusti
2003.

Ökade kostnader inom området boende
(2,8 %) bidrog uppåt med 0,8 procenten-
heter till tolvmånadersförändringen i maj.
Därav bidrog höjda priser på el och bränsle
(11,5 %) med 0,6 procentenheter och av-
skrivningar (5,9 %) med 0,1 procentenhe-
ter. Ökade hyreskostnader (0,7 %) bidrog
uppåt med 0,1 procentenheter. Ökade kost-
nader för fastighetsskatt (6,0 %) bidrog
dessutom uppåt med 0,1 procentenheter.
Den totala uppgången inom området bo-
ende motverkades av sänkta räntekostnader
(–2,6 %) som bidrog nedåt med 0,1 pro-

centenheter.
Till den totala prisökningen under tolv-

månadersperioden bidrog även höjda priser
inom området transport (4,4 %) med 0,6
procentenheter. Därav bidrog höjda priser
på drivmedel (10,8 %) med 0,5 procenten-
heter och försöket med trängselskatt i Stock-
holm med knappt 0,1 procentenheter.

Höjda priser på kläder och skor (3,7 %)
bidrog uppåt med 0,2 procentenheter sam-
tidigt som prisökningar inom gruppen res-
tauranger och logi (2,0 %) bidrog uppåt
med ytterligare 0,1 procentenheter. Höjda
priser på tobak (3,5 %), smycken (22,3 %),
livsmedel (1,0 %), försäkringar (2,4 %) samt
höjd avgift för pass (110,5 %) bidrog varde-
ra med 0,1 procentenheter till den totala
uppgången.

Uppgången av konsumentpriserna mot-
verkades samtidigt av prissänkningar inom
gruppen rekreation och kultur (–1,3 %)
som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.
Därav bidrog sänkta priser på datorer
(–16,6 %) samt TV-apparater med 0,1 pro-
centenheter vardera. Sänkta priser på tele-
tjänster och utrustning (–8,5 %) bidrog
nedåt med ytterligare 0,3 procentenheter.

Uppgången motverkades även av sänkta
priser inom gruppen inventarier och hus-
hållsvaror (–2,5 %) som bidrog nedåt med
0,1 procentenheter.

KPI för maj 2006 är 284,76 (1980=100).

Priserna i producent-,
export- och importleden
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s producentprisindex

(Martin Kullendorff)

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,4 % från april

till maj. Höjda priser på stål och metall stod
för 0,3 procentenheter av ökningen och
petroleumprodukter för 0,1 procentenhet.
Ökningen av producentpriserna motverka-
des med 0,1 procentenhet av lägre priser på
bl.a. pappersmassa, papper och pappersva-
ror.

På hemmamarknaden steg producent-
priserna med 0,7 % från april till maj.
Höjda priser på stål och metall stod för 0,3
procentenheter av ökningen. Petroleum-
produkter bidrog med 0,2 procentenheter
till ökningen och trä och trävaror med 0,1
procentenhet.

Priserna på exportmarknaden var oför-
ändrade från april till maj. Priserna på stål
och metall ökade med 0,4 procentenheter,
men uppgången motverkades av sänkta
priser på bl.a. massa, papper och pappersva-
ror, maskiner (ej datorer), petroleumpro-
dukter, kemikalier samt motorfordon.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den har producentpriserna stigit med 5,0 %,
vilket är en ökning jämfört med föregående
månad då motsvarande tal var 4,7 %. Både
på hemmamarknaden och exportmarkna-
den har priserna ökat med 5,1 % det senas-
te året. Motsvarande tal i april var 4,1 för
hemmamarknaden och 5,5 för exportmark-
naden.

Importpriser
Importpriserna minskade med 0,1 % från
april till maj. Priserna på stål och metall
ökade med 0,4 procentenheter. Ökningen
motverkades med 0,3 procentenheter av
sänkta priser på råolja. Även sänkta priser
noterades på verkstadsvaror. Från maj 2005
till maj 2006 har importpriserna stigit med
9,9 %, vilket är en ökning jämfört med
april då motsvarande tal var 9,6 %.
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Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs.
producentpriser på hemmamarknaden och
importpriser sammantaget, ökade med
0,3 % från april till maj. Höjda priser på stål
och metall stod för 0,3 procentenheter av
ökningen och petroleumprodukter bidrog
med 0,1 procentenhets ökning. Prisupp-
gången motverkades av sänkta priser på
råolja och naturgas samt teleprodukter.

Priser för inhemsk tillgång har under
den senaste tolvmånadersperioden stigit med
7,5 %. Priserna på konsumtionsvaror öka-
de under samma period med 1,8 %. Priser-
na på insatsvaror och på investeringsvaror
steg med 9,1 respektive 1,1 % från maj
2005 till maj 2006. Energirelaterade varor
steg med 41,4 % under samma period.

Byggpriser
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

Elmaterial upp 13,9 % på årsbasis
Faktorprisindex för flerbostadshus steg med
0,3 % mellan april och maj 2006. Både
entreprenörens och byggherrens kostnader
gick upp. På årsbasis ökade faktorpriserna
med 4,9 %.

April–maj 2006 +0,3 %
Faktorprisindex gick upp med 0,3 % mel-
lan april och maj 2006. Entreprenörens
kostnader ökade med 0,2 %. Den största
ökningen var byggmaterial som steg med
0,5 %. Kostnaden för transporter, drivme-
del och elkraft sjönk med 0,7 %. Entrepre-
nörens övriga omkostnader gick upp med
0,2 %. Kostnaderna för löner och maskiner
var oförändrade. Byggherrens kostnader steg
med 0,4 %, vilket främst beror på höjda
räntor och ökade allmänna kostnader.

Störst påverkan på byggmaterialkostna-
derna i maj hade VVS-material som steg
med 1,6 %. Även kostnaderna för järn och
stål samt betongvaror steg i maj. Övriga
materialgrupper hade liten eller ingen på-
verkan på byggmaterialpriserna totalt.

Maj 2005–maj 2006 +4,9 %
Faktorprisindex steg med 4,9 % mellan
maj 2005 och maj 2006. Motsvarande för-
ändring i årstakt var +3,9 % i februari,
+4,1 % i mars samt +4,6 % i april. Entre-
prenörens kostnader steg med 5,0 %. Bygg-
material har haft den största påverkan på
entreprenörens kostnader på årsbasis. Pri-
serna för byggmaterial steg med 6,3 %,
vilket bidrog till ökningen av faktorprisin-
dex totalt med 2,9 procentenheter. Trans-
porter, drivmedel och elkraft ökade med
9,7 %. Inom den gruppen hade elkraft

störst inverkan, med en uppgång på 21,2 %.
Entreprenörens kostnader för löner samt
övriga omkostnader steg med 3,2 respekti-
ve 3,1 %. Maskinkostnaderna steg med
0,6 %. Byggherrekostnaderna ökade med
3,9 % på årsbasis. Störst inverkan på bygg-
herrekostnaderna hade räntorna, som steg
med 11,0 %.

Arbetsmarknad
Antalet sysselsatta ökade i maj jämfört med
maj förra året. Samtidigt visar varken anta-
let arbetslösa eller antalet utanför arbets-
kraften några statistiskt säkerställda föränd-
ringar. (Säsongrensade data från SCB:s ar-
betskraftsundersökningar (AKU) är ännu
inte tillgängliga).

Efterfrågan på arbetskraft har stigit kraf-
tigt under maj enligt statistik från
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Uppgång-
en är mycket bred; transportbranschen,
tillverkningsindustrin och byggsektorn har
ökat mest. Varslen om uppsägning fortsät-
ter att minska, räknat på årsbasis. Antalet
deltagare i arbetsmarknadsprogram har ökat
jämfört med för ett år sedan.

Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Antalet sysselsatta ökade i maj jämfört med
maj 2005. Denna ökning, mätt över tolv
månader, har pågått sedan november 2005.
I maj uppgick antalet sysselsatta till
4 296 000, en ökning med 68 000 på ett år.
Det är de anställda som ökat. Bland de
sysselsatta har antalet heltidsarbetande, dvs.
personer med en överenskommen arbetstid
på 35 timmar eller mer per vecka, ökat med
80 000. Det är bland män som alla dessa
förändringar har skett.

Under samma period har befolkningen
i åldern 16–64 år ökat med 56 000. Ande-
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len sysselsatta i procent av befolkningen
visar inte någon statistiskt säkerställd för-
ändring jämfört med maj 2005. Bland män
har dock andelen sysselsatta ökat något.

Deltagande i vissa AMS-program räknas
i AKU-statistiken som sysselsatta. I maj öka-
de antalet i sådana program med cirka 16 000
personer jämfört med maj 2005. Därav hade
cirka 9 000 ett plusjobb, det program som
infördes från och med januari i år.

Arbetade timmar ökade med hänsyn
tagen till helgdagar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per
vecka var i maj 135,5 miljoner jämfört med
137,4 miljoner i maj för ett år sedan. Helg-
dagen den 1 maj ingår i referensperioden för
maj i år men inte för maj 2005. Om hänsyn
tas till olikheter i antal helgdagar, så har
antalet arbetade timmar på ett år ökat med
cirka 2 %.

Arbetslösheten 4,8 %
Antalet arbetslösa var i maj 217 000 eller
4,8 % av arbetskraften. Förändringarna jäm-
fört med maj 2005 ligger inom de statistiska
felmarginalerna. Bland män har dock både
antalet och andelen arbetslösa minskat från
5,7 till 4,8 %. Männens arbetslöshet låg i
maj på samma nivå som kvinnornas. Av de
arbetslösa var cirka var fjärde långtidsar-
betslös dvs. hade en sammanhängande ar-
betslöshetsperiod på mer än sex månader.
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög och
var i maj 12,0 % av arbetskraften i åldern
16–24 år.

De latent arbetssökande har på ett år
minskat med 40 000 och var i maj 169 000,
varav 116 000 heltidsstuderande som sökt
arbete. Med latent arbetssökande avses per-
soner som velat och kunnat ta ett arbete
men som inte aktivt sökt arbete samt hel-
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Arbetslöshet
Personer som helt/delvis saknar arbete på den öppna arbetsmarknaden (1000-tal)

År Arbets- AMS- Latent Personer Under-
Kvartal lösa åtgär- arbets- utanför syssel-
Månad der 1) sökande 2) öppna satta 4,6)

arbetsmarkn 3)

2004
1 kv 259 174 136 569 255
2 kv 249 184 137 570 274
3 kv 256 188 137 581 252
4 kv 223 212 149 584 275

2005
5)

1 kv 245 213 150 608 268
2 kv 279 206 208 693 254
3 kv 288 196 160 644 238
4 kv 242 216 189 647 262

apr 05 259 211 182 652 250
maj 05 234 210 209 653 263

2006
1 kv 260 224 199 683 262

apr 06 248 228 189 665 238
maj 06 217 (232) 169 (618) 251

1) Start av näringsverksamhet, arbetsmarkn. utbildn., arbetsplatsintr., datortek, kommunavtal, lönebidrag,
Samhall och offentl. skyddat arbete (se not 2 i nästa tabell), arb.träning vid AMI, resursarb. i
offentl.verks., projektarb., (arbetslöshetsersättning), anställningsstöd, arbetspraktik, aktiviteter inom
vägledning och platsförmedling, friårslediga, utbildingsvikariat, plusjobb, bristyrkesutbildning.
2) Personer som inte tillhör arbetskraften, men som velat och kunnat arbeta.
3) Summering av föregående kolumner. Kol. 2 och kol. 3 delvis ej uteslutande.
4) Personer som arbetar mindre än de skulle vilja p g a arbetsmarknadsskäl.
5) Ej helt jämförbar med motsvarande kv 2004 avseende kol. 2 och kol. 4.
6) Fr.o.m. april 2005 är definitionen av undersysselsatta förändrad. Ingen skillnad görs mellan arbets-
marknadsskäl och andra skäl. Undersysselsatta är sysselsatta som vill öka sin arbetstid och som kan göra
det inom viss tid.

Sysselsatta
År Sysselsatta

Kvartal på öppna utanför totalt
Månad arbets- öppna därav därav

marknaden arbetsmark– Samhall, tids-
naden 1) lönebidrag, begränsat

offentligt skyd- anställda 3)

dat arbete 2)

2004
1 kv 4 041 105 83 4 146 502
2 kv 4 123 109 84 4 232 588
3 kv 4 175 110 83 4 285 649
4 kv 4 076 113 83 4 189 559

2005
4)

1 kv 4 028 118 82 4 146 526
2 kv 4 143 126 85 4 269 616
3 kv 4 207 128 85 4 335 669
4 kv 4 140 128 85 4 268 583

apr 05 4 081 123 84 4 204 573
maj 05 4 101 126 85 4 227 572

2006
1 kv 4 103 131 84 4 234 568
apr 06 4 100 138 85 4 238 584
maj 06 (4 154) (142) (86) 4 296 606
1) Sysselsatta genom starta av näringsverksamhet, anställda med lönebidrag, anställda i Samhall och
personer i offentligt skyddat arbete, offentligt tillfälligt arbete, resursarbete i offentlig verks.,
anställningsstöd, friårslediga, bristyrkesutbildning, utbildningsvikariat, plusjobb.

2) Avser särskilda insatser för funktionshindrade.

3) Med tidsbegr. anställn. avses vikariat, provanställning, praktik, feriearbete, säsongarbete, objekt/
projekt-anställning, ”kallas vid behov”.

4) Ej helt jämförbar med motsvarande kv 2004.

Sysselsättning, arbetslöshet m. m.
Senaste uppgift: maj 2006

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am  (Gunilla Widlund)

tidsstuderande som aktivt sökt och kunnat
ta ett arbete.

I slutet av maj deltog, enligt statistik från
AMS, nästan 146 000 personer i de
konjunkturberoende arbetsmarknadspro-
grammen. Det är en ökning med 20 000
personer jämfört med maj 2005.

Lediga platser ökar och varslen
minskar
Efterfrågan på arbetskraft har enligt AMS’
statistik stigit kraftigt under maj. Antalet
lediga platser som anmälts till arbetsför-
medlingarna var under månaden 57 000,
en uppgång med 18 000 på ett år. Ökning-
en har pågått sedan slutet av 2004. Enligt
AMS är uppgången något överskattad men
det råder ingen tvekan om den starka posi-
tiva trenden.

Antalet varsel om uppsägning fortsätter
att minska, räknat på årsbasis. I maj var
antalet berörda personer 2 800. Det är en
tydlig nedgång jämfört med maj 2005 då
3 500 personer varslades.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: april 2006

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under april 2006 125,00
kronor exklusive övertidstillägg och 127,40
kronor inklusive övertidstillägg, vilket är en
ökning med 2,8 % respektive 3,1 % jäm-
fört med april 2005. Under april 2006 var
den preliminära genomsnittliga månadslö-
nen för tjänstemän exklusive rörliga tillägg
28 430 kronor och inklusive rörliga tillägg
29 140 kronor, vilket är en ökning med 1,9
respektive 2,4 procent jämfört med april
2005.

Arbetskostnaden för en arbetare inom
utvinning av mineral och tillverkningsin-
dustrin har för april 2006 beräknats till
228,00 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 157,8 en ökning
med 3,4 % jämfört med april 2005. Arbets-

kostnaden för en arbetare inom den privata
sektorn totalt har för april 2006 beräknats
till 216,50 kronor per timme och för tjäns-
temän inom den privata sektorn till 45 010
kr per månad. Detta ger ett arbetskostnads-
index för arbetare på 156,6 en ökning med
3,0 % jämfört med april 2005. Motsvaran-
de index för tjänstemän blir 171,4 en ök-
ning med 1,5 % jämfört med april 2005.

Finansmarknad
Fortsatt nedgång på Stockholmsbör-
sen under juni
Affärsvärldens Generalindex slutade den
28 juni med en nedgång på 2,82 %, jämfört
med den sista maj. Samtliga branschindex
med undantag för Konsumentvaror och
Hälsovård gick ned under månaden. De
branscher som uppvisade den kraftigaste
nedgången var IT, Råvaror samt Media och
underhållning som gick ner med 10,90 %,
7,08 % och 6,66 %. Konsumentvaror och
Hälsovård gick upp med 6,15 % respektive
7,07 %.

Även i övriga delar av världen gick aktie-
börserna nedåt. Morgan Stanleys världsin-
dex sjönk under månaden med 3,63 % och
teknologibörsen Nasdaq sjönk med 3,61 %.



13

S C B – I N D I K A T O R E R   J U N I   2 0 0 6

100

150

200

250

300

350

200620052004200320022001

index

Källa: Affärsvärlden

Aktiekurserna 2001–2006
Index (generalindex) 1995-12-31=100

Ekonomisk statistik – juli
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av SCB:s statistik finns tillgänglig på
SCB:s webbplats www.scb.se
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Långa räntor
10-åriga statsobligationer

Sverige

USA

Tyskland

Datum Avser period

Aktivitetsindex 10 maj
Industrins lev o order 10 maj
Industriproduktionsindex 10 maj
Konsumentprisindex 11 jun
Export, import o handelsnetto 26 jun
Arbetskraftsundersökningen 27 jun
Producentprisindex 27 jun
Detaljhandelns försäljning 28 jun
Arbetskostnadsindex, privat sektor 31 maj
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Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro
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Räntorna steg både i Sverige och i
USA
Både den korta och den långa räntan sluta-
de med en uppgång under juni månad. Den
svenska tremånadersräntan slutade den 28
juni på 2,21 %, vilket är en ökning med 6
punkter under månaden. Tioårsräntan steg
under månaden med 14 punkter och sluta-
de den 28 juni på 4,04 %. Differensen
mellan den korta och långa marknadsrän-
tan, den så kallade spreaden, uppgick under
juni till 183 punkter, vilket är en ökning
jämfört med maj då spreaden i slutet av
månaden var 175 punkter. Räntekurvan
har därmed blivit brantare.

Även i USA steg räntorna. Den korta
marknadsräntan (tremånadersräntan) steg
med 18 punkter till 4,92 % medan den
långa marknadsräntan (tioårsräntan) steg
med 9 punkter till 5,21 %. Resultatet blev
en flackare räntekurva än månaden innan

då spreaden uppgick till 29 punkter per den
27 juni, jämfört med 38 punkter per den
sista maj.

Kronan försvagades mot dollarn
men stärkas mot euron

En dollar kostade den 29 juni 7,34 jämfört
med 7,19 kronor den siste maj. Det innebar
en försvagning av kronan gentemot dollarn
med 15 öre. Den svenska kronan stärktes
mot euron med 6 öre under juni jämfört
med nivån den sista maj och slutade den 29
juni på 9,21 kronor.

Åsa Andersson, Finansmarknadsstatistik
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden

Internationell utblick

Leading indicator Industriprod. 2000=100BNP 2000=100

Källa: OECD, Main Economic Indicators

EU-barometern:

Italien utmärker sig genom att ha haft en mycket svag utveckling av både
bruttonationalprodukten och industriproduktionen under de senaste åren. BNP
var för första kvartalet i år endast 4 % högre än årsgenomsnittet för år 2000
medan industriproduktionen under samma tid sjönk med omkring 3 %. Under
motsvarande tidsperiod steg BNP i Sverige 14 %, medan industriproduktionen
gick upp 8 %. BNP steg för EU-länderna med närmare 10 %. Det senaste året
steg BNP i Sverige 1,1 %, medan motsvarande tal för övriga länder och för EU15
var omkring en halv procent. Den ledande indikatorn för industriproduktionen
ger inga tydliga signaler för något annat land än för Sverige.

Detaljhandelns försäljning
Detaljhandelsförsäljningen i Sverige, räknad i vo-

lym, har under det senaste året ökat
snabbare än i något annat av de redo-
visade länderna. Även sett över hela
2000-talet har den svenska utveck-
lingen varit exceptionell, med en ök-
ning på omkring 38 % jämfört med
genomsnittet år 2000. USA är egentli-
gen det enda land som haft en volym-
ökning i samma storleksordning. Även
i de övriga nordiska länderna har upp-
gången varit ganska kraftig och över-
träffar klart EU-genomsnittet. Italien
och Japan är ytterlighetsfall åt andra
hållet – där har försäljningsvolymen i
detaljhandeln sjunkit med 4 till 5 %
under den senaste sexårsperioden.
Trögast har det, bland de större EU-
länderna, gått i Italien och Tyskland,
medan Storbritannien haft den snab-
baste utvecklingen.
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Enligt den senaste konjunkturbarometern för EU
fortsatte konjunkturen inom regionen att förstärkas
i april för femte månaden i följd i både EU och
eurozonen. Den sammansatta konjunkturindikatorn
steg kraftigt för EU som helhet, med 2,9 enheter
medan uppgången för eurozonen begränsades till
1,7 enheter. Sedan återhämtningen i konjunkturen
inleddes för ca ett år sedan har den sammansatta
konjunkturindikatorn stigit med ca 10 enheter i båda
områdena. Den huvudsakliga förklaringen till för-
bättringen i april är en kraftig uppgång inom
tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn,
utanför handeln. Delindikatorn för tillverknings-
industrin steg med 3 enheter i EU och med 2 enheter
i eurozonen medan delindikatorn för tjänstesektorn
ökade med 4 enheter i EU och med 3 enheter i
eurozonen. Samtidigt steg konfidensindikatorn för

hushållen med 1 enhet i båda områdena medan
förtroendet hos företagsledarna inom såväl detalj-
handeln som byggsektorn steg med en enhet inom
EU och var oförändrad inom eurozonen.

Bakom förbättringen i april för EU som helhet låg
främst en kraftig uppgång för Storbritannien där den
sammansatta konjunkturindikatorn ökade med hela
10,3 enheter i första hand hänförligt till tillverknings-
industrin och den privata tjänstesektorn. Även Ita-
lien och Spanien noterades för starka uppgångar i
indikatorn med 2,4 respektive 2,8 enheter. För Tysk-
land skedde förbättring med 1,8 enheter och för
Sverige skedde en återhämtning med 2,8 enheter
efter en tidigare nedgång två månader i följd.

Nettotal
Nettotal dec jan feb mar apr maj

Produktions- 22 30 27 19 16 21 Sverige
förväntn. 4 9 8 11 12 14 Tyskland

8 9 11 13 13 15 EU
Order- –15 –8 –12 –7 1 –2 Sverige
stock –14 –13 –8 –5 2 1 Tyskland

–15 –15 –12 –9 –4 –5 EU
Färdigvaru- 19 16 16 15 13 15 Sverige
lager 11 10 8 8 6 5 Tyskland

11 11 9 9 7 7 EU
Prisför- 16 11 3 7 6 8 Sverige
väntningar 3 4 6 5 7 8 Tyskland

5 5 6 6 7 9 EU

EU-barometer – industri

Observera: Ett antal EU-företag svarar på frågorna i termer av ”bättre/sämre”, ”bra/dåligt”,
”ökad/minskad”. Skillnad i procentandel mellan positiv och negativ syn  – det s.k.
nettotalet – bildar  underlag för bedömningarna.
Källa: EU: European Economy
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Detaljhandel

USA

Sverige

EU15

OECD

Index 2000=100

Land Senaste Index Förändr Förändr
mån 2000=  från från

100 föreg. motsv.
månad månad

föreg. år

Danmark apr 123,8 0,3 2,1
Finland apr 128,9 1,5 7,2
Frankrike mar 116,3 –0,1 2,0
Irland mar 116,1 –0,4 5,4
Italien feb 95,9 –0,6 0,1
Nederländerna mar 103,2 0,5 4,0
Polen apr 119,6 2,5 7,3
Spanien apr 118,6 –0,5 0,0
Storbritannien apr 128,6 0,6 3,0
Sverige apr 137,7 2,3 12,6
Tyskland apr 103,5 2,9 2,8
Norge apr 121,7 –0,4 –1,2
USA apr 133,2 0,4 6,1
Kanada mar 124,8 1,1 4,4
Japan apr 94,9 –0,2 –1,5
EU15 mar 111,3 –0,2 1,2
OECD mar 119,8 0,2 4,4

Detaljhandel

Källa: OECD, Main Economic Indicators
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★

Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 108,1 114,3 113,8 113,9 103,9 115,9 109,5 112,5
Förändr. föreg. kv. % 0,0 0,4 0,6 1,1 0,4 1,3 0,6 0,5
Förändr. 4 kv. % 3,4 2,9 2,2 4,1 1,4 3,6 2,1 2,9

Industriproduktion 2) Index 2000=100  108,3 112,0 94,3 108,1 108,5 108,4 103,6 108,5
Förändr. föreg. mån. % –0,1 1,0 0,6 0,5 –1,7 0,7 0,1 0,3
Förändr. 12 mån. % 7,1 5,0 0,3 0,9 4,1 4,7 2,9 4,1

KPI 3) Index 2000=100 112,4 107,6 115,4 109,0 109,9 117,0 114,0 117,0
Förändr. föreg. mån. % 0,4 0,6 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 0,6
Förändr. 12 mån. % 1,8 1,3 2,6 1,5 2,0 3,5 2,3 2,7

Arbetslöshet 4) % 4,3 7,5 5,1 .. 8,2 4,7 7,5 6,2
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,1 –0,2 0,1 .. –0,5 0,0 0,0 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter –1,1 –1,0 0,5 .. –1,7 –0,4 –0,4 –0,5

Kort ränta 5) % 2,93 .. 4,65 2,11 .. 5,15 2,89 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,05 .. 0,08 0,06 .. 0,12 0,10 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,81 .. –0,18 0,21 .. 1,93 0,76 ..

Lång ränta 6) % 4,02 3,94 4,60 3,89 3,96 5,11 4,01 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,05 0,06 0,20 0,05 0,07 0,12 0,28 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,63 0,61 0,18 0,55 0,66 0,97 0,44 ..

1) Danmark och OECD fjärde kvartalet 2005, övriga första kvartalet 2006      2) USA och Finland april, övriga mars      3) April      4) Storbritannien februari, Danmark mars, övriga april
5) EU15=EMU. Maj      6) EU15=EMU. EMU april, övriga maj
Källa: OECD (Main Economic Indicators), SCB och andra nationella statistikbyråer

OECD: Fortsatt god tillväxt i OECD-länderna

OECD:s ekonomiska sekretariat publice-
rar två gånger per år en översikt och prognos
över OECD-ländernas ekonomiska utveck-
ling. Den senaste publicerades i slutet av
maj och innebär en liten uppskrivning av
tillväxten under 2006 jämfört med den
närmast föregående prognosen från i hös-
tas. Den nya prognosen tror på en tillväxt i
OECD-länderna (BNP i volym, dvs. fasta
priser) med 3,1 % under detta år och med
2,9 % under nästa år. OECD skriver i sina
kommentarer att världsekonomin har fort-
satt visa styrka som drivs på av bl.a. en
fortsatt stark utveckling i världens två folk-
rikaste nationer, Kina och Indien.

Slovakien och Turkiet i OECD-
toppen under 2006….
Den starkaste tillväxten av OECD-länder-
na under 2006 får Slovakien med en höj-
ning i BNP på hela 6,3 %. I samma klass
ligger Turkiet med 6,1 procent i ökning och
Tjeckien med 5,7 %. Sydkorea, Irland,
Ungern och Luxemburg ligger alla kring
femprocentstrecket. Av G 7-länderna be-

räknas USA få den högsta tillväxten med
3,6 procents ökning medan Italien får lägst
tillväxt med drygt 1 %.

….…liksom under 2007
Slovakien och Turkiet ligger i topp i OECD:s
tillväxtliga även under 2007; Turkiet får en
något högre tillväxt (6,4 %) än Slovakien
(6,3 %). Liksom under 2006 får även Syd-
korea, Irland, Tjeckien, Polen, Luxemburg
och Ungern en hög tillväxt.

Snabb utveckling i världshandeln
OECD gör i sin nya prognos även bedöm-
ningar över världshandelns (handeln över
gränserna) utveckling. OECD räknar med
att handeln  sammantaget ökar med 9,3 %
i volym under 2006 och med 9,1 % under
2007. Internationella Valutafonden, IMF
– som tidigare i år också gjort en prognos
över världshandelns utveckling – bedömer
tillväxttakten bli något lägre än vad OECD
räknar med. IMF tror på en tillväxt med 8,0
respektive 7,5 %.

BNP -utveckling i volym i OECD-
länderna 2004–2007
Procentuell förändr. jämfört med föreg. år

2004 2005 2006 2007

Australien 3,2 2,6 2,9 3,7
Belgien 2,4 1,5 2,5 2,4
Danmark 1,9 3,1 3,0 2,4
Finland 3,5 2,2 3,4 2,8
Frankrike 2,1 1,4 2,1 2,2
Grekland 4,7 3,7 3,7 3,6
Irland 4,5 4,6 5,0 5,0
Island 8,2 5,6 4,1 1,4
Italien 0,9 0,1 1,4 1,3
Japan 2,3 2,7 2,8 2,2
Kanada 2,9 2,9 3,1 3,3
Luxemburg 4,2 4,0 4,5 4,5
Mexiko 4,2 3,0 4,1 3,7
Nederländerna 1,7 1,1 2,4 2,8
Norge 3,1 2,3 2,5 2,2
Nya Zeeland 4,3 1,9 1,3 1,9
Polen 5,3 3,3 4,4 4,6
Portugal 1,1 0,3 0,7 1,5
Schweiz 2,1 1,9 2,4 1,8
Slovakien 5,5 6,0 6,3 6,3
Spanien 3,1 3,4 3,3 3,0
Storbritannien 3,1 1,8 2,4 2,9
Sverige 3,2 2,7 3,9 3,3
Sydkorea 4,7 4,0 5,2 5,3
Tjeckien 4,7 6,0 5,7 4,7
Turkiet 8,9 7,4 6,1 6,4
Tyskland 1,1 1,1 1,8 1,6
Ungern 4,5 4,3 4,6 4,4
USA 4,2 3,5 3,6 3,1
Österrike 2,6 2,0 2,5 2,2
Euro area 1,8 1,4 2,2 2,1
Totala OECD 3,3 2,8 3,1 2,9

Källa: Eurostat
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Svenska ekonomiska indikatorer

1)  säsongrensade tal     2)  procentenheter     3) Hushållens syn på sv. ekonomi, hushållens egen ekonomi. och köp av kapitalvaror     4)  preliminära uppgifter     5)  inkl certifikat netto     6) Nettotal för resp period

Förändring i % från
Enhet Basår Senaste föreg. månad/ samma månad/

uppgift period period föreg. år

Ekonomin totalt
BNP volym 2000=100 1 kv 114,2 1) 1,1  1) 4,1

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 1 kv 118,7 1) 3,6 1) 12,0
Hushållens konsumtion volym 2000=100 1 kv 110,0 1) 0,6 1) 2,8
Aktivitetsindex volym 2000=100 apr 115,8  1) 0,3 1) 4,6 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 apr 118,5 2 1) 6

jan–apr 110,7 4
Leveranser volym 2000=100 apr 104,7 5 1) –4

jan–apr 109,9 4
Orderingång volym 2000=100 apr 107,7 8 1) 2

jan–apr 116,2 7
Kapacitetsutnyttjande % 1 kv 90,5 1) 0,0 1) 2) 0,5 1) 2)

Investeringar mdr 1 kv 21,6 13

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 1 kv 8,0 12

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr maj 93,4 1 1) 16

jan–maj 447,5 15
Varuimport mdr kr maj 78,0 1 1) 13

jan–maj 374,4 14
Handelsnetto mdr kr maj 15,4

jan–maj 73,1
Bytesbalans mdr kr 1 kv 58,3

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 maj 137,3 1) 0,8  1) 11,8

jan–maj 9,5
Personbilsregistreringar, nya st maj 32 556 1 1) 9

jan–maj 128 813 1
Consumer Confidence Indicator3) nettotal jun 16 6) 19 6) 8 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 maj 284,8 0,2 1,6
Nettoprisindex 1980=100 maj 240,7 0,2 0,8
Producentprisindex 1990=100 maj 133,3 0,4 5,0
Exportprisindex 1990=100 maj 130,8 0,0 5,1
Importprisindex 1990=100 maj 161,9 –0,1 9,9
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 maj 148,4 0,3 7,5
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 maj 137,2 0,7 5,1
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 apr 157,8 3,4
Timlön, industriarbetare kr apr 127,4 3,1

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal maj 4 296 .. 1) 1,6
Arbetslösa 1000-tal maj 217 .. 1) –7,2
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal maj      232 4) 1,4 4)  10,1 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal maj 57 46,1
Lediga platser, kvarstående 1000-tal maj 32 38,9

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr maj 1 651,9 1,8 14,3
Bankernas utlåning mdr kr maj 1 847,7 2,9 22,7
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % maj 3,89 0,05 2) 0,55 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % maj 2,11 0,06 2) 0,21 2)

Statsskuldens förändring mdr kr jun 05–maj 06 –7,0
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 28 jun 126,9 –0,9 –3,1


