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”I mitten”

Svensk ekonomi avslutade 2006 starkt. Fjärde kvartalet
ökade BNP med 5 %, säsongrensat, jämfört med kvartalet
innan och omräknat till årstakt. Det innebär att ekonomin

växte med 5 % eller mer under tre av kvartalen 2006, mätt
i årstakt. För helåret blev BNP-ökningen 4,4 %.
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Konjunkturläget
Stegrad BNP-tillväxt fjärde kvartalet
Då nationalräkenskaperna för fjärde kvar-
talet nu föreligger kan en första samlad bild
av Sveriges ekonomi ges för 2006. Den bild
som kan målas upp är påfallande ljus, fär-
gad bl.a. av en hög ekonomisk tillväxt,
kraftigt ökad sysselsättning, en betydande
förbättring av våra utrikesaffärer, kraftigt
stärkta statsfinanser, fortsatt låg inflations-
takt, med ett årsgenomsnitt på 1,3 % –
kombinerad med en lägre räntenivå än i EU
– stark investeringskonjunktur, hög lön-

samhet och god produktivitetstillväxt inom
näringslivet, samt en markant uppgång på
aktiemarknaden. Den största skillnaden i
förhållande till 2005 är den nya betydligt
ljusare bilden av arbetsmarknaden.

Av nationalräkenskaperna framgår vi-
dare att den svenska ekonomin fortsatte att
gå på höga varv under fjärde kvartalet i fjol,
vilket också tidigare framgått av de ekono-
miska korttidsindikatorerna. Under ytter-
ligare ett kvartal i fjol ökade den ekonomis-
ka aktiviteten i Sverige i en takt som mot-
svarar en BNP-tillväxt på 5 % eller högre.
Under fjärde kvaratlet steg sålunda BNP
med 1,2 %, säsongrensat och jämfört med
närmast föregående kvartal, vilket motsva-
rar en uppgång med 5 % omräknat till
årstakt.

Det innebar samtidigt att tillväxttakten
i ekonomin åter stegrades, från den dämp-
ning som ägde rum under tredje kvartalet
då BNP ökade med 0,9 % jämfört med
kvartalet innan, eller med 3,7 % omräknat
till årstakt. Dessförinnan var tillväxten, så-
väl under första som andra kvartalet i fjol
högre än 5 %, säsongrensat, jämfört med
närmast föregående kvartal och mätt i års-
takt.

Lång period med hög tillväxt
Under fjärde kvartalet i fjol var BNP, kalen-
derkorrigerad, 4,7 % högre jämfört med
motsvarande kvartal 2005. Fjärde kvartalet
2006 innehöll en arbetsdag färre än fjärde
kvartalet 2005, vilket innebar att BNP ka-
lenderkorrigerad blev 0,5 procentenheter
högre än den faktiska BNP-ökningen. För
helåret 2006 blev ökningen 4,4 %. Sedan
1970 har tillväxten i Sverige varit högre
endast ett år, 1999, och då endast marginellt
högre, på 4,5 %. Vid en kalenderkorrige-
ring av uppgifterna, som bättre speglar kon-
junkturutvecklingen, kan BNP-tillväxten
beräknas till 4,7 % för båda åren 1999 och
2006.

Den svenska ekonomin har nu vuxit i en
hög takt under en relativt lång period – en
sammanhängande period av sju kvartal –
dvs. sedan det svaga första kvartalet 2005.
Under den senaste uppgångsfasen i ekono-
min, fr.o.m. andra kvartalet 2005 har BNP
ökat med mer än 3 % under varje kvartal.
Sammantaget motsvarar detta en genom-
snittlig årlig ökningstakt för BNP om 4,5 %
under perioden. Detta motsvarar väl ut-
vecklingen under den starka tillväxtperio-
den i slutet av 1990-talet
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Aktivitetsindex 2001–2006
En sammanvägning av månadsvisa
indikatorer. Förändring från föregående
månad, uppräknat till årstakt. Trend

Procentuella volymförändringar från föregående år

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BNP 4,5 4,3 1,1 2,0 1,7 4,1 2,9 4,4
Hushållens kons. 3,8 5,0 0,4 1,5 1,8 2,2 2,4 2,8
Offentlig kons. 1,7 –1,3 0,9 2,3 0,7 0,4 0,3 1,8
Fast bruttinvestering 8,2 5,7 –1,0 –2,6 1,1 6,4 8,1 8,2
Lagerinvestering1 –0,5 0,5 –0,4 –0,2 0,3 –0,4 0,0 0,0
Export 7,3 11,5 0,5 1,2 4,5 11,1 6,6 9,1
Import 4,9 11,4 –2,6 –1,9 5,0 7,0 6,9 7,8

 1 Förändring i % av BNP för jämförelseperioden

Försörjningsbalansen

Bruttoinvesteringar, privat konsumtion och offentlig konsumtion
Säsongrensade kvartalsvärden
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Industriproduktion
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Industriproduktionsindex 2001–2006
Säsongrensade månadsvärden utjämnade
med tremånaders glidande medelvärden

Massa- och
pappersindustri

Hela industrin
SNI C+D

Det nuvarande uppsvinget i investering-
arna är, sett ur historiskt perspektiv, både
kraftfullt och uthålligt. Uppgången i de
fasta bruttoinvesteringarna har nu pågått,
oavbrutet, under tre och ett halvt års tid
med en sammanlagd ökning på nära 30 %.
De två närmast föregående uppgångsfaser-
na för investeringarna i Sverige, i mitten
respektive i slutet av 1990-talet, sträckte sig
över en tidsperiod av ca två och ett halvt år
med en sammanlagd ökning om 22–23 %
under var och en av dessa två tillväxtperio-
der.

Investeringskvoten högsta sedan 1992
Tillväxten i investeringarna fortsätter att
vara betydligt högre än för övriga sektorer
inom ekonomin, med ungefär dubbelt så
hög ökningstakt som genomsnittet för öv-
riga ekonomin. Det betyder att investe-
ringskvoten, dvs. de fasta bruttoinveste-
ringarnas andel av BNP, stigit ytterligare
och var 18,8 % fjärde kvartalet i fjol och
17,9 % för helåret 2006. Investeringskvo-
ten i ekonomin är nu den högsta sedan
1992, då med 18,3 %. Rensat för bostads-
investeringar är dock investeringskvoten,
med 14,7 %, fortfarande en halv till en
procentenhet lägre än under toppåren vid
millenniumskiftet.

Uppgången för investeringarna var un-
der fjärde kvartalet ojämnt fördelad mellan
näringslivet, 8,1 %, och den offentliga sek-
torn vars investeringar nu ökade dubbelt så
snabbt, med 16,5 %. Inom näringslivet var
bilden splittrad. Sålunda var industriinves-
teringarna bara oförändrade – trots ett re-
kordhögt kapacitetsutnyttjande i industri-
företagen – samtidigt som en kraftig upp-
gång skedde för kreditinstitut och försäk-
ringsbolag samt inom energi- och byggsek-
torn.

Samtliga typer av investeringar, förutom
för transportmedel, ökade under perioden.
Allra kraftigast var uppgången i investering-
arna i bostäder och övriga byggnader, som
steg med 18 respektive 15 %. En markant
ökning av byggloven under fjärde kvartalet

Kraftigt uppsving för investeringarna
Den starka investeringskonjunkturen i
Sverige består, och har närmast förstärkts
igen mot slutet av förra året. Efter den
dämpning i investeringarna som kunde
noteras under andra och tredje kvartalet i
fjol stegrades uppgången under fjärde kvar-
talet. Då ökade de fasta bruttoinvesteringa-
rna kraftigt, med 2,4 %, säsongrensat och
jämfört med närmast föregående kvartal.
Det motsvarar en uppgång med 10 % om-
räknat till årstakt. Uppgången i investering-
arna motsvarade 1,5 procentenheter av den
faktiska BNP-tillväxten fjärde kvartalet i år
på 4,2 %, jämfört med fjärde kvartalet 2005.

Vidare har utfallet för de tre första kvar-
talen i fjol nu reviderats upp, sammantaget,
med mellan en halv och en procentenhet.
Detta innebär att de fasta bruttoinveste-
ringarna för helåret 2006 var 8,2 % högre
jämfört med året innan, vilket var marginellt
högre än uppgången mellan 2004 och 2005.

i fjol talar för ett fortsatt högt tempo inom
byggsektorn under första halvåret i år.

Stabil ökning av hushållens konsum-
tion
Trots en till synes stark köpbenägenhet hos
de svenska hushållen och rekordhöga för-
säljningssiffror för detaljhandeln har det
riktiga lyftet för hushållens konsumtions-
utgifter hittills uteblivit i den starka kon-
junkturen. En förklaring till detta är att
resevalutanettot – dvs. nettot mellan hus-
hållens konsumtion i utlandet och utlän-
ningarnas konsumtion i Sverige – försäm-
rats kraftigt 2006. En annan orsak är det
milda vädret, som hållit nere hushållens
utgifter för uppvärmning av deras bostäder.

Konsumtionsutgifterna har annars ökat
stabilt under hela året, med 0,6–0,7 %
varje kvartal, säsongrensat och jämfört med
närmast föregående kvartal. Från tredje till
fjärde kvartalet steg konsumtionsutgifter-
na med 0,7 %, och med 2,8 % omräknat
till årstakt. Under fjärde kvartalet i fjol var
hushållens konsumtionsutgifter 2,7 % hö-
gre än under motsvarande kvartal 2005.
För helåret 2006 steg konsumtionsutgif-
terna med 2,8 % efter en ökning med
2,4 % 2005.

Störst bidrag till konsumtionsutveck-
lingen under fjärde kvartalet gav – den
tungt vägande posten i hushållsbudgeten –
varor och tjänster för kultur och underhåll-

Förändring i %

dec 06/ okt–dec 06/  dec 06/ jan–dec 06/
nov 06 jul-sep 06 dec 05 jan–dec 05

Hela industrin 3 2 10 5
Livsmedel m.m. 2 0 7 1
Trävaruindustri, ej möbler 1 2 5 2
Massa och papper 0 1 5 4
Förlag och grafisk industri –1 1 2 4
Kemisk industri 2 2 17 9
Stål- och metallverk 0 0 –1 –4
Metallvaruindustri 1 1 7 5
Maskinindustri 2 4 15 11
Teleproduktindustri 21 2 25 10
Industri för motorfordon 2 3 15 5

Aktivitetsindex

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad nov 121,2 0,8
dec 122,3 0,9

Trend nov 121,1 0,6
dec 121,8 0,6
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Ledande indikatorer för
tillverkningsindustrin
Procentuell årsförändring

Framåt-
blickandeUtfall

Samtida

Industriproduktionen uppvisade under första, andra och
tredje kvartalen 2006 relativt stark tillväxt: 5,6, 7,5 resp.
6,2 % jämfört med samma period året innan. Den sam-
tida indikatorn visar för fjärde kvartalet en tillväxttakt på
7,2 %. Den framåtblickande indikatorn antyder en till-
växttakt av 6,1 % för första kvartalet 2007. Ledande
indikatorerna visar inga tecken på att tillväxten i industri-
produktionen kommer att mattas av.
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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

ning, t.ex. hemelektronik, för vilka utgifter-
na steg med 7,9 %. Även inköpen av möb-
ler och hushållsartiklar samt personbilar
ökade kraftigt, med 10,8 respektive 7,8 %.
Det största negativa bidraget till utveck-
lingen gav utgifterna för posten bostad, el
och uppvärmning m.m. som minskade med
0,7 % under fjärde kvartalet.

Konsumtionen ökade snabbare än
inkomsterna
Under 2006 beräknas hushållens disponi-
bla inkomster preliminärt ha ökat med
3,2 % i löpande priser, trots att lönerna steg
med 5,4 %. En förklaring är att hushållens
transfereringsnetto utvecklades klart nega-
tivt mellan åren. Medan hushållens transfe-
reringsinkomster ökade endast något steg
transfereringskostnaderna med 3 %, bl.a.
till följd av att inkomst- och förmögenhets-
skatterna ökade med 5,6 %.

I reala termer begränsades uppgången av
hushållens disponibla inkomster till 1,9 %.
Det betyder att hushållen minskat sitt spa-
rande för att hålla uppe sin konsumtion
under året då konsumtionsutgifterna steg
med 2,8 % i volym. Sålunda minskade
hushållens finansiella sparande under året
med 11 miljarder kronor till 85 miljarder.
Sparkvoten, grundad på hushållens totala
sparande relaterat till disponibel inkomst,
minskade något 2006 från 8,7 till 8 %.

Utrikeshandeln tog förnyad fart
Utrikeshandeln utvecklades klart positivt
under fjolårets sista kvartal och gav då också
åter ett betydande bidrag, på 1,1 procenten-
heter, till BNP-tillväxten efter den försvag-
ning som skedde under tredje kvartalet då
bidraget från exportnettot nästan helt ute-
blev. Uppgången i exporten har successivt
ökat sedan avmattningen under andra kvar-
talet. Under fjärde kvartalet ökade exporten
av varor och tjänster med 2,4 %, mätt i
volym, säsongrensat och jämfört med kvar-
talet innan. Tjänsteexporten ökade allra
snabbast, med 3,5 %.

Importen – stimulerad av den starka
inhemska efterfrågan – är nu inne i en
expansiv fas och ökar ännu snabbare än
exporten. Från tredje till fjärde kvartalet
steg den totala importvolymen med 3 %,
säsongrensat. Till skillnad från exporten är
det handeln med varor som ökar klart snab-
bast, med 3,5 % mot 1,6 % för tjänsterna.

Importen tycks ha fortsatt att öka i snabb
takt under januari då värdet av varuimpor-
ten var 15 % högre än under motsvarande
månad 2006. Samtidigt dämpades upp-
gången för varuexporten till 7 %. Därmed
försämrades handelsnettot kraftigt under
januari i år, med 4 miljarder kronor.

Kraftig produktionsökning inom
näringslivet
Det var främst näringslivet som bidrog till
den ekonomiska tillväxten under fjärde
kvartalet med en kraftig produktionsök-
ning på 5,5 %, jämfört med fjärde kvartalet
2005. Det största bidraget kom från de
tjänsteproducerande branscherna som öka-
de med 6,7 % medan de varuproducerande
ökade sin produktion med 5,7 %. Industri-
produktionen steg med 6,5 %, men betyd-
ligt kraftigare var ökningen för företags-
tjänster, inkl. uthyrningsverksamhet, där
produktionsnivån drogs upp med hela
11,7 %. Produktionen i de offentliga myn-
digheterna ökade med 2 %.

I den totala ekonomin ökade antalet
arbetade timmar under fjärde kvartalet med
2,5 % medan antalet sysselsatta steg med
2,3 %. För näringslivet var uppgången nå-
got snabbare än för offentliga sektorn, med
ökningar på 2,6 respektive 2,5 %. Tillväx-
ten i näringslivets arbetsproduktivitet är
fortsatt god, med en ökning på 2,8 % under
fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande
kvartal 2005.

Industri
Efter den avmattning som skedde under
tredje kvartalet har industriproduktionen,
enligt de säsongrensade nationalräkenska-
perna, återhämtat sig och tillväxttakten är
nu tillbaka på samma höga nivå som under
första halvåret. Den fortsatta produktions-
ökningen har även lett till en ny rekordno-
tering för kapacitetsutnyttjandet som för
fjärde kvartalet uppgick till 91,4 % säsong-
rensat. Det innebär att kapacitetsutnyttjan-
det har stigit under fem av de sex senaste
kvartalen. Ökningstakten för orderingång-

  Förändring i %
dec 06/ okt–dec 06/ dec 06/
 nov 06 jul–sep 06 dec 05

Orderingång
Hemma-
marknad 3 3 2
Export-
marknad 0 3 13
Totalt 1 3 8

Leveranser
Hemma
marknad 4 4 1
Export-
marknad 6 4 13
Totalt 6 4 8

en tilltog dessutom i december för tredje
månaden i rad enligt trendutjämnade upp-
gifter, vilket talar för att den höga öknings-
takten i produktionen kan hålla i sig ett tag
till. Orderingången visar nu också att till-
växttakten är i stort sett densamma på hem-
ma- som på exportmarknaden. Detta efter
att exportmarknaden under en längre tid
har växt snabbare än hemmamarknaden.

Konjunkturbarometern signalerar
fortsatt uppgång
Den kvantitativa statistikens signaler om en
fortsatt stark produktionsökning stöds även
av säsongrensade uppgifter från Konjunk-
turinstitutets konjunkturbarometer. Även
om en viss avmattning i produktionen har
skett sedan december visar uppgifter för
både januari och februari på en fortsatt
ökning och för orderingången ser det fort-
satt ljust ut med ett nettotal klart högre än
normalt. Vidare ligger den delvis framåt-
blickande konfidensindikatorn för indu-
strin stabilt på en nivå klart över det långsik-
tiga genomsnittet.
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Industrins produktionsvolym
Senaste uppgift: december 2006

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Frida Videll)

Stegrad ökningstakt för industripro-
duktionen
Industriproduktionen ökade kraftigt i de-
cember, med 2,5 % säsongrensat och jäm-
fört med november. Uppgången i decem-
ber följde på en kraftig ökning av produk-
tionen även mellan oktober och november,
med 1,2 %. Detta medför att industripro-
duktionen under fjärde kvartalet i år ökade
starkt, med 2 % säsongrensat och jämfört
med tredje kvartalet. Det motsvarar en upp-
gång med 8,2 % omräknat till årstakt och
en stegring av ökningstakten från tredje
kvartalet på 6,6 %. Tillväxten i industripro-
duktionen är, enligt industriproduktions-
index, den snabbaste under en enskild må-
nad sedan andra kvartalet år 2000.

Under helåret 2006 ökade industripro-
duktionen med 4,1 % jämfört med 2005.
De branscher som redovisat de största pro-
duktionsökningarna mellan helåren är läke-
medels- och maskinindustri med uppgång-
ar på 10,3 respektive 10,1 % samt telepro-
duktindustri med en ökning på 9,3 %.

Verkstäder bakom uppgången
Uppgången i industriproduktionen under
fjärde kvartalet var bred och berörde de allra
flesta branscher. Det var främst verkstadsin-
dustrin som bidrog till uppgången under
perioden, och den största ökningen svarade
den investeringsberoende – och tungt vä-
gande – maskinindustrin för, med en ök-
ning på hela 4,1 %, dvs. en uppgång med
drygt 17 % omräknat till årstakt. Tätt där-
efter följer motorfordonsindustrin, med en
ökad produktion mellan tredje och fjärde
kvartalet på 3,2 %. För teleproduktindu-
strin fortsatte den långvariga starka upp-
gången, nu med en ökning med 1,7 %.

En annan bransch med en stark ökning
av produktionen mellan tredje och fjärde
kvartalet var kemiindustrin, med en upp-
gång på 2,1 %. Till denna förbättring bi-
drog främst en kraftig ökning av läkeme-
delsproduktionen, med 2,9 %. Den skogs-
baserade industrin som länge haft en lugn
utveckling ökade mellan tredje och fjärde
kvartalet kraftigare än tidigare; trävaruin-
dustrin med 1,7 % och massa- och pap-
persindustrin med 1,3 %.

Under fjärde kvartalet i fjol var produk-
tionsnivån inom industrin 6,3 % högre
jämfört med motsvarande kvartal 2005,
kalenderkorrigerat. För de kraftigaste pro-
duktionsökningarna svarade de två verk-
stadsbranscherna teleproduktindustri och
maskinindustri, med uppgångar på 16,4

respektive 13,3 %. Även kemi- och motor-
fordonsindustrin ökade produktionen kraf-
tigt under perioden med 7,1 respektive
10,5 %. Till branscherna med den svagaste
utvecklingen under fjolåret hör livsmedels-
industri och sågverksindustri. För dessa två
branscher minskade respektive steg pro-
duktionen med runt 1 % från fjärde kvarta-
let 2005 till fjärde kvartalet 2006.

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: december 2006

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången ökade under fjärde
kvartalet
Orderingången till den svenska industrin
ökade med 2,8 % under det färde kvartalet
jämfört med tredje kvartalet. Från november
till december steg orderingången med 1,4 %.
Uppgången i december följde på en ökning
med 3,1 % från oktober till november.

Orderingången från hemmamarknaden
ökade med 3,3 % från november till de-
cember. Uppgången i december följde på
en ökning med 3,7 % från oktober till
november. Under det fjärde kvartalet steg
orderingången från hemmamarknaden med
3,1 % jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden
var oförändrad under december jämfört
med november efter att ha ökat med 2,8 %
från oktober till november. Under det fjärde
kvartalet steg orderingången från export-
marknaden med 2,5 % jämfört med tredje
kvartalet.

Under år 2006 har orderingången till
industrin totalt ökat med 8,3 % jämfört
med år 2005. Orderingången från export-
marknaden har under år 2006 ökat med
10,5 % medan orderingången från hem-
mamarknaden har ökat med 4,9 %.

Den totala orderingången steg med
8,2 % under december 2006 jämfört med
december 2005. Motsvarande jämförelse

för exportmarknaden ger en ökning med
12,7 % och för hemmamarknaden en ök-
ning med 2,2 %. Antalet arbetsdagar var 19
under december 2006 jämfört med 21
under december 2005.

 Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin minskade med 1,9 % från novem-
ber till december, men ökade med 3,8 %
under det fjärde kvartalet jämfört med tred-
je kvartalet.

Uppgången under det fjärde kvartalet
förklaras främst av ökad orderingång till
motorfordonsindustrin.

Orderingången till industri för icke var-
aktiga konsumtionsvaror ökade med 3,3 %
från november till december och med 1,2 %
under det fjärde kvartalet jämfört med tred-
je kvartalet.

Orderingången till industri för varakti-
ga konsumtionsvaror steg med 12,5 % från
november till december och med 11,8 %
under det fjärde kvartalet jämfört med tred-
je kvartalet.

Industrins leveranser ökade under
fjärde kvartalet
Industrins leveranser ökade med 4,1 %
under det fjärde kvartalet jämfört med tred-
je kvartalet. Under december steg leveran-
serna med 5,7 % jämfört med november.

Leveranserna till hemmamarknaden
ökade med 4,4 % från november till de-
cember och med 3,8 % under det fjärde
kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden steg
med 6,4 % från november till december
och med 4,4 % under det fjärde kvartalet
jämfört med tredje kvartalet.

År 2006 har industrins totala leveranser
ökat med 6,3 % jämfört med år 2005.
Leveranserna till exportmarknaden har un-
der år 2006 ökat med 8,5 % medan leve-
ranserna till hemmamarknaden har ökat
med 3,2 %.

De totala leveranserna steg med 8,1 %
under december 2006 jämfört med decem-
ber 2005. Motsvarande jämförelse för ex-

Sveriges största exportmarknader

Värde mkr Andel Förändr
2005 2006 % 06/05

jan–dec jan–dec %

Tyskland 100 703 107 874 9,9 7
USA 102 732 100 766 9,3 –2
Norge 83 655 98 985 9,1 18
Storbritannien 75 607 78 678 7,2 4
Danmark 66 838 77 919 7,2 17
Finland 58 870 68 758 6,3 17
Frankrike 46 841 53 917 5,0 15
Nederländerna 44 101 52 658 4,9 19
Belgien 41 652 49 930 4,6 20
Italien 32 744 36 949 3,4 13
Spanien 27 777 33 374 3,1 20
Polen 17 416 22 600 2,1 30

Sveriges största importmarknader

Värde mkr Andel Förändr
2005 2006 % 06/05

jan–dec jan–dec %

Tyskland 151 262 168 660 18,0 12
Danmark 79 027 90 250 9,7 14
Norge 68 084 79 455 8,5 17
Nederländerna 54 932 59 326 6,3 8
Storbritannien 57 722 58 395 6,2 1
Finland 50 009 55 340 5,9 11
Frankrike 42 623 44 206 4,7 4
Belgien 33 360 39 182 4,2 17
Ryssland 24 730 32 273 3,5 31
Italien 27 436 31 745 3,4 16
USA 28 182 31 481 3,4 12
Kina 22 495 28 984 3,1 29
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
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Dagligvaruhandel

BranschuppdelatTotalt

portmarknaden ger en ökning med 12,8 %
och för hemmamarknaden en ökning med
1,2 %.

Utrikeshandel
Enligt Riksbanken visade bytesbalansen ett
nytt stor överskott på 57,2 miljarder kronor
under fjärde kvartalet 2006. Det är en för-
bättring med 10,7 miljarder jämfört med
motsvarande period 2005. Överskott note-
rades för handelsbalansen med 38,5 miljar-
der, tjänstebalansen med 22,2 miljarder
och faktorinkomsterna med 6,8 miljarder.
De löpande transfereringarna däremot visa-
de ett underskott med 10,3 miljarder.

Årssiffrorna för 2006 visar på ett över-
skott i bytesbalansen med 209,6 miljarder
kronor. Det motsvarar drygt 7 % av BNP.
Jämfört med 2005 har bytesbalansen för-
bättrats med 21,6 miljarder. Till stor del kan

detta förklaras av att nettot för handeln med
varor och tjänster ökat med 34,7 miljarder.

Handelsnetto
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Camilla Bergeling)

Importen ökade 15 % i januari
Den svenska varuexporten uppgick under
januari 2007 till 89,9 miljarder kronor
medan varuimporten uppgick till 78,8 mil-
jarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på
11,1 miljarder kronor. Utrikeshandeln med
varor gav ett överskott på 11,1 miljarder
kronor under januari 2007. För januari
2006 var överskottet 15,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari 2007
uppgick till 89,9 miljarder kronor och varu-
importens till 78,8 miljarder kronor. Ex-
porten har därmed ökat i värde med 7 %

medan importen ökat med 15 % jämfört
med januari 2006.

Handeln med länder utanför EU gav ett
överskott på 10,1 miljarder kronor och EU-
handeln gav ett överskott på 1,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 12,2 miljarder
kronor för januari 2007 jämfört med 12,4
miljarder för december 2006. Även för
november 2006 var motsvarande värde 12,4
miljarder.

Under den senaste tremånadersperio-
den (november 2006–januari 2007) har
både värdet av varuexporten och varuim-
porten ökat med 8 % jämfört med motsva-
rande period ett år tidigare. Varuexportvär-
det under denna period uppgick till 280,0
miljarder kronor och varuimportvärdet till
243,1 miljarder kronor. Handelsnettot för
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Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln.
Kalenderkorrigerad volymförändring i % jämfört
med motsvarande period föregående år

jan
2007

Dagligvaruhandel 4,1
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 3,5
Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 7,3

Sällanköpsvaruhandel 12,8
därav:
Klädhandel 0,7
Skohandel 4,6
Möbelhandel 8,3
Elektronikhandel 26,5
Järn- och bygghandel 13,2
Färghandel 11,3
Bokhandel –6,0
Guldsmedshandel –7,5
Sport- o fritidshandel 6,1
Postorderhandel 15,8

Total detaljhandel 9,2
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november 2006–januari 2007 gav därmed
ett överskott på 36,9 miljarder kronor. För
motsvarande månader 2005–2006 notera-
des ett överskott på 33,2 miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Olle Håkansson SCB, Jonas Arnberg HUI)

Lätt rekyl i januari
Efter den mycket kraftiga uppgången för
detaljhandeln i slutet av förra året kom en
lätt rekyl under årets första månad med en
mindre nedgång i försäljningsvolymen.
Under januari minskade sålunda försälj-
ningsvolymen med 0,6 %, säsongrensat och
jämfört med december. Nedgången följde
på en kraftig uppgång mellan november
och december på hela 2,5 %. Det var han-
deln med sällanköpsvaror, som sjönk med
0,4 %, som främst svarade för tillbakagång-
en. Handeln med dagligvaror var i stort sett
oförändrad.

I ett lite längre tidsperspektiv ser utveck-
lingen mycket stark ut för detaljhandeln.
Under den senaste tremånadersperioden,
november–januari, ökade detaljhandelns
totala försäljningsvolym kraftigt, med 2,9 %
säsongrensat och jämfört med närmast fö-
regående tremånadersperiod, trots nedgång-
en i januari. Det motsvarar en uppgång
med 12,1 % omräknat till årstakt. För han-
deln med sällanköpsvaror var ökningen 4 %,
eller 17 % mätt i årstakt, och för handeln
med dagligvaror var uppgången 0,9 % eller
3,6 % mätt i årstakt.

Detaljhandeln upp 9,2 % i januari
I januari i år ökade den kalenderkorrigerade
försäljningsvolymen inom den totala de-
taljhandeln kraftigt, med 9,2 %, jämfört
med januari 2006. det var på nytt en bred
uppgång inom stora delar av detaljhandeln,
som låg bakom den positiva utvecklingen.
Medan dagligvaruhandeln gick upp med
4,1 % steg handeln med sällanköpsvaror
med 12,8 %.

På beklädnadsområdet dämpades den
kraftiga uppgången för kläder från decem-
ber till en svag ökning med 0,7 % samtidigt
som skoförsäljningen återhämtade sig till
en ökning med 4,6 % mätt i volym. Hem-
utrustningshandeln utvecklades starkt som
vanligt och ökade försäljningsvolymen i
januari med 12,6 %. Möbelhandeln steg
med 8,3 % medan järn- och bygghandeln
ökade med 13,2 %.

På detta område fortsatte expansionen
för elektronikhandeln med en uppgång i
försäljningsvolymen med hela 26,5 %. Ut-
vecklingen berodde till stor del på fortsatta
kraftiga prissänkningar på stora delar av
sortimentet. Prisnivån sjönk i genomsnitt
med 15,3 % under tolvmånadersperioden.
I löpande priser steg försäljningen med mer
måttliga 6,2 %.

Sportartiklar sålde bra i januari
Problemen fortsätter för bok- och pappers-
handeln samt för guldsmedshandeln där
försäljningsvolymen sjönk med 6 respekti-
ve 7,5 % i januari. Trots det förhållandevis
milda januarivädret lyckades ändå sport-
och fritidshandeln öka sin försäljningsvo-
lym med 6,1 %. En riktigt stark försälj-
ningsmånad hade även postorderhandeln,
som steg med hela 15,8 % under månaden.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Anette Myhr SIKA)

Nyregistreringarna av personbilar de
högsta på sex år
Inledningen på det nya året var stark för
handeln med nya personbilar, med ett kraf-
tigt lyft för nyregistreringarna. I januari i år
ökade antalet nyregistrerade personbilar
kraftigt, med 4 % säsongrensat och jämfört
med närmast föregående månad. Det inne-
bar samtidigt en uppgång för tredje måna-
den i följd. Därmed synes den långvariga
stagnationen för bilhandeln nu definitivt
vara bruten, och utvecklingen i ett halvårs-
perspektiv ser betryggande ut. Nyregistre-
ringarna i januari i år var de högsta sedan i
december år 2000, säsongrensat.

Forts. sid 9

Under den senaste tremånadersperio-
den, november–januari, ökade antalet ny-
registrerade personbilar kraftigt, med 2,8 %
säsongrensat och jämfört med närmast fö-
regående tremånadersperiod. Det motsva-
rar en uppgång med närmare 12 % omräk-
nat till årstakt.

Under januari i år nyregistrerades 22 865
personbilar jämfört med 19 173 personbi-
lar under motsvarande månad 2006, en
kraftig ökning med 19,3 %.

Stort lyft för lastbilarna
Efter en lugnare och även något ryckig
utveckling på lastbilsmarknaden under fjol-
året skedde ett nytt stort lyft för nyregistre-
ringarna i januari i år. Då ökade antalet
nyregistrerade lastbilar kraftigt, för andra
månaden i följd, med 6,4 % säsongrensat
och jämfört med närmast föregående må-
nad. I januari nyregistrerades 3 789 lastbi-
lar, vilket är 15,8 % fler än under motsva-
rande månad 2006.

Byggmarknad
Fortsatt tillväxt
Byggakonjunkturen har enligt Konjunk-
turbarometern stärkts ytterligare de senaste
månaderna. Orderingång, sysselsättning och
byggande har ökat och nästan samtliga
företag är nöjda med orderstockens storlek.
Konfidensindikatorn har stigit påtagligt jäm-
fört med förra månaden och ligger på sin
högsta nivå sedan månadsmätningarna bör-
jade år 1996. Även anbudspriserna har ökat
och vart fjärde företag uppger att priserna
har höjts. Det är således betydligt färre
företag som nu rapporterar högre priser
jämfört med vad som var fallet under större
delen av 2006. Bristen på arbetskraft är
fortfarande stor och drygt 60 % av företa-
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Hotell och restauranger
De ekonomiska indikatorerna för hotell-
och restaurangbranschen är för närvarande
mycket starka. Det gäller såväl utfallet från
slutet av förra året som inledningen av
2007. Efter en viss dämpning i ökningstak-
ten av omsättningen under våren i fjol har
uppgången skjutit ordentlig fart under an-
dra halvåret. Under fjärde kvartalet i fjol
ökade omsättningen kraftigt, med 2,1 %
mätt i löpande priser, säsongrensat och
jämfört med närmast föregående kvartal.
Det motsvarar en uppgång med 8,7 %
omräknat till årstakt. Mellan andra och
tredje kvartalet var ökningstakten ännu
högre, 2,8 % eller 11,7 % mätt i årstakt.
Mellan helåren 2005 och 2006 steg omsätt-
ningen med 7 % medan priserna steg med
3,6 %. Enligt Konjunkturinstitutets kon-
junkturbarometer har antalet anställda i
hotell- och restaurangbranschen ökat på-
tagligt under andra halvåret i fjol och vid
årsskiftet uppgav vart femte företag att de
hade brist på personal. Vart annat företag
ser inga hinder alls för verksamheten. I
februari var företagens förväntningar om
efterfrågan på företagens tjänster högt upp-
skruvade inför de närmaste månaderna.

Åkerier
Den svenska åkerinäringen har lagt ett starkt
år bakom sig, med stigande konjunktur,
stark efterfrågan på företagens tjänster, för-

bättrad lönsamhet och en ökning av syssel-
sättningen. Konfidensindikatorn i Konjunk-
turbarometern som baseras på företagens
bedömningar av hur verksamheten utveck-
las och hur efterfrågan på företagens tjänster
kommer att bli har stigit kraftigt sedan i
början på 2003. Under hela fjolåret har
Konfidensindikatorn legat på mycket höga
nivåer och betydligt över det långsiktiga
genomsnittet för branschen. Omsättning-
en i branschen fortsätter att öka kraftigt.
Under såväl tredje som fjärde kvartalet i fjol
steg omsättningen med 1,5 %, eller med
6,1 % omräknat till årstakt, jämfört med
kvartalet innan. Mellan helåren 2005 och
2006 ökade omsättningen i löpande priser
med 6,6 % samtidigt steg priserna med i
genomsnitt 2,4 %. Antalet anställda inom
åkerierna har ökat ganska kraftigt under
fjolåret och vid årsskiftet uppgav 44 % av
företagen i Konjunkturbarometern att de
hade brist på arbetskraft. För ett år sedan var
motsvarande andel 12 %. Optimismen in-
för de närmaste månaderna är utbredd bland
företagen, som räknar med fortsatt stigande
efterfrågan på företagens tjänster, höjda pri-
ser och utökad personalstyrka.

Datakonsulter och dataservice
Datakonsultbranschen är en av många tjäns-
tebranscher där verksamheten växer snabbt
för närvarande. Efter den svacka datakon-
sulterna var inne i under år 2005 ökar nu
faktureringen stabilt och kraftigt kvartal för

kvartal. Under fjärde kvartalet i fjol steg
omsättningen med 1,9 %, eller med 7,8 %
omräknat till årstakt, säsongrensat och jäm-
fört med närmast föregående kvartal. Det
innebär en något stegrad ökningstakt från
de två närmast föregående kvartalen. Mel-
lan helåren 2005 och 2006 steg omsätt-
ningen med 8,1 %. Utvecklingen synes
närmast ha förstärkts i år enligt Konjunk-
turinstitutets Konjunkturbarometer. Enligt
denna stegrades ökningstakten i omsätt-
ningen ytterligare såväl i januari som i fe-
bruari då 85 % av företagen noterade en
ökad efterfrågan på företagens tjänster. Ing-
et företag upplevde en minskning. Under
inledningen på det nya året står datakonsul-
ternas optimism på topp. Konfidensindika-
torn i Konjunkturbarometern som skall
spegla företagens ekonomiska tillförsikt steg
ytterligare i februarimätningen i år och man
får nu gå tillbaka till guldåren i slutet av
1990-talet för att finna starkare konjunk-
turomdömen från datakonsulterna sida.
Datakonsulternas personalplaner är fort-
satt kraftigt uppåtriktade inför de närmaste
månaderna.

Uppdragsverksamhet
Sedan vändningen väl kom under våren
2005 är uppdragsverksamheten inne i en
mycket positiv bana. Företagen tar in nya
uppdrag på löpande band och fakturering-
en i konsultföretagen ökar kraftigt kvartal
för kvartal. Under fjärde kvartalet i fjol
ökade omsättningen kraftigt på nytt, med
2,8 % eller med 11,7 % omräknat till års-
takt, säsongrensat i löpande priser och jäm-
fört med kvartalet innan. Uppgången följde
på en ännu kraftigare omsättningsökning
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Omsättning Konjunkturläge

I månadens i ”I mitten” beskrivs konjunkturläget för fem branscher inom
tjänstesektorn. Denna gång belyses konjunkturen för hotell och restau-
ranger, åkerier, uppdragsverksamhet, datakonsulter och dataservice samt
reklamverksamhet.

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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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2005

2007

2006

jan Förändring i procent sedan
dec 2006 jan 2006

KPI –0,5 1,9

NPI –0,5 2,7
HIKP –0,5 1,6
UND1X –0,9 1,2
UNDINHX 0,6 2,5
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

gen uppger svårigheter att hitta lämplig
arbetskraft. Trots det så steg sysselsättning-
en ytterligare under perioden.

Byggindustrin räknar med fortsatt god
tillväxt de närmaste månaderna. Såväl or-
deringång som byggande och sysselsättning
väntas öka ytterligare samtidigt som an-
budspriserna bedöms stiga. Närmare 40 %
av företagen aviserar prishöjningar under
perioden.

Priser
Konsumentprisindex, nettopris-
index och harmoniserat index
för konsumentpriser
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Peter Nilsson)

Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med
0,5 % från december till januari. Under
samma period förra året sjönk konsument-
priserna med 0,8 %. Inflationstakten, räk-
nad som förändringen under de senaste tolv
månaderna, ökade därför till 1,9 % i janu-
ari, från 1,6 % i december. I januari 2006
var inflationstakten 0,6 %. Årstakten för
den underliggande inflationen enligt måt-
tet UND1X var 1,2 % i januari.

Senaste månaden: priserna ned 0,5 %
Konsumentpriserna sjönk i genomsnitt med
0,5 % från december 2006 till januari 2007.

Till månadsförändringen bidrog fram-
förallt säsongnormala prissänkningar på
kläder och skor (–11,5 %) som drog ned
konsumentpriserna med 0,7 procentenhe-
ter i januari. Sänkta priser på paketresor
(–5,7 %), audiovisuell och fotografisk ut-

rustning inklusive datorer (–4,1 %) samt
drivmedel (–2,9 %) bidrog också nedåt med
0,1 procentenheter vardera.

Prisnedgången motverkades samtidigt
av högre priser på tobaksprodukter (10,3 %)
till följd av en skattehöjning fr.o.m. 1 janu-
ari 2007 och högre kostnader för boende
(0,9 %) som bidrog uppåt med 0,2 procen-
tenheter vardera. Höjda priser på grönsaker
(9,6 %) bidrog uppåt med ytterligare 0,1
procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
1,9 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var 1,9 %

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. jan  sedan jan
månad 2006 20061)

Livsmedel och alko- 0,9 2,1 0,3
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 4,5 5,9 0,2
drycker och tobak

Kläder och skor –11,5 2,5 0,1

Boende 0,9 5,3 1,4

Inventarier och –0,2 0,3 0,0
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård 1,3 1,5 0,0

Transport –1,0 –2,4 –0,3

Post och tele- 0,1 –6,9 –0,2
kommunikationer

Rekreation och kultur –1,7 0,5 0,1

Utbildning 3,5 6,9 0,0

Restauranger 0,8 3,1 0,2
och logi

Div varor och tjänster 0,3 2,2 0,1

KPI TOTALT –0,5 1,9 1,9

Konsumentprisernas förändring

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

Januari 2007

mellan andra och tredje kvartalet på 3 %
eller med 12,6 % omräknat till årstakt.
Mellan helåren 2005 och 2006 ökade om-
sättningen i branschen med 8,7 %. Även
företagens konjunkturomdömen är nu
mycket starka. Efter en kraftig förbättring
under tredje och fjärde kvartalet i fjol var
konsultföretagens ekonomiska tillförsikt –
enligt Konfidensindikatorn i Konjunktur-
barometern – på den högsta nivån sedan
dessa mätningar startade i början på 1990-
talet.  Nya uppdrag tas in till allt högre
priser, vilket avspeglas i en stadigt förbätt-
rad lönsamhet. Nio av tio företag anser att
lönsamheten är god eller tillfredsställande.
Utsikterna ser mycket gynnsamma ut för
konsulterna. I Konjunkturbarometern för
februari förutser 70 % av företagen en fort-
satt ökning av efterfrågan på företagens
tjänster under de närmaste månaderna, lika
många avser att nyanställa personal under
denna period.

Reklamverksamhet
Utvecklingen för reklambranschen har av-
vikit från genomsnittet för uppdragsbran-
schen de senaste åren. Branschen har varit
inne i små vågdalar under de senaste åren,
och den nuvarande uppgångsfasen är rela-
tivt kort. Efter en mindre svacka under
2005 med bl.a. sjunkande fakturering ökar
nu omsättningen stadigt. Uppgången tog
riktig fart under fjärde kvartalet i fjol då
omsättningen ökade kraftigt med 3 %, eller
med 12,6 % omräknat till årstakt, jämfört
med kvartalet innan. Under andra och tred-
je kvartalet i fjol ökade omsättningen med
ca 2 % omräknat till årstakt. Mellan hel-
åren 2005 och 2006 steg omsättningen
med 4,7 % efter att ha minskat med drygt
4 % året innan. I Konjunkturbarometern
för fjärde kvartalet är reklamföretagen myck-
et optimistiska och räknar med fortsatt
stark ökning av efterfrågan på företagens
tjänster under innevarade kvartal.
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i januari 2007.
Till den totala uppgången på 1,9 pro-

centenheter under tolvmånadersperioden
bidrog ökade boendekostnader (5,3 %) med
1,4 procentenheter. Därav bidrog ökade
räntekostnader (18,0 %) med 0,7 procen-
tenheter och högre elpriser (14,0 %) med
0,6 procentenheter. Hyreshöjningar (1,0 %)
och högre kostnader för reparationer (3,8 %)
påverkade uppåt med vardera 0,1 procen-
tenheter. Prishöjningarna inom gruppen
motverkades samtidigt av sänkt fastighets-
skatt (–12,3 %) som bidrog nedåt med 0,1
procentenheter till konsumentprisernas års-
förändring.

Högre livsmedelspriser (2,3 %) drog upp
konsumentpriserna med 0,3 procentenhe-
ter i januari. Högre priser inom grupperna
Alkoholhaltiga drycker och tobak (5,9 %)
och Restauranger och logi (3,1 %) påverka-
de ytterligare uppåt med 0,2 procentenhe-
ter vardera.

Prishöjningar på kläder (2,3 %) och
smycken (13,5 %) samt gruppen Rekrea-
tion och kultur (0,5 %) påverkade också
konsumentpriserna uppåt med 0,1 procen-
tenheter vardera i januari.

Den totala uppgången av konsument-
priserna motverkades samtidigt av prissänk-
ningar på drivmedel (–7,6 %) och Post-
och telekommunikationer (–6,9 %) som
bidrog nedåt med 0,3 respektive 0,2 pro-
centenheter.

KPI för januari 2007 var  285,01
(1980=100).

Priserna i producent-,
export- och importleden
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SCB:s producentprisindex

(Martin Kullendorff)

Kraftigt fallande importpriser
Från december till januari sjönk importpri-

serna med hela 2,1 %, främst beroende på
fallande priser på råolja. Under samma pe-
riod steg producentpriserna totalt sett med
0,7 %. Producentpriserna uppdelat på hem-
mamarknad och export steg med 0,6 res-
pektive 0,8 %.

Producentpriser
Producentpriserna steg i genomsnitt med
0,7 % från december till januari. Kemika-
lier och kemiska produkter bidrog främst
till uppgången med 0,4 procentenheter.
Priserna steg även för stål och metall, massa,
papper och papp, sågat, hyvlat eller impreg-
nerat trä, förlagsprodukter samt maskiner
(exklusive datorer) och bidrog med 0,1
procentenhet vardera.

På hemmamarknaden steg producent-
priserna med i genomsnitt 0,6 % från de-
cember till januari. Priset steg på maskiner
(exklusive datorer) vilket bidrog till upp-
gången med 0,3 procentenheter. Likaså no-
terades högre priser på förlagsprodukter vil-
ket bidrog med 0,2 procentenheter. Priserna
för sågat, hyvlat eller impregnerat trä, papp
och pappersvaror samt järn, stål och ferrole-
geringar steg och bidrog med 0,1 procenten-
het vardera.

Priserna på exportmarknaden steg i ge-
nomsnitt med 0,8 % från december till
januari. Kemikalier och kemiska produkter
bidrog främst till uppgången med 0,7 pro-
centenheter. Uppgången speglar inte riktigt
den aktuella marknadsprisutvecklingen ef-
tersom stora justeringar gjorts av transfer-
priser. Massa, papper och pappersvaror, så-
gat, hyvlat eller impregnerat trä, maskiner
(exklusive datorer), instrument, apparater
för mätning och provning bidrog till upp-
gången med 0,1 procentenhet vardera. Inom
stål och metall minskades effekten av pris-
höjningen på järn, stål och ferrolegeringar

av ett lägre pris på koppar (0,2 respektive
–0,1 procentenheter).

Under den senaste tolvmånadersperio-
den har producentpriserna stigit med 3,5 %,
vilket är högre än föregående månad då
motsvarande uppgift var 3,3 %. På hem-
mamarknaden och exportmarknaden har
priserna ökat med 5,1 respektive 2,1 % det
senaste året. Motsvarande uppgift i decem-
ber var 5,1 på hemmamarknaden och 1,6
på exportmarknaden.

Importpriser
Importpriserna sjönk med 2,1 % från de-
cember till januari. Lägre priser på råolja
och petroleumprodukter bidrog med 1,3
respektive 0,3 procentenheter till nedgång-
en. Ett lägre pris på teleprodukter bidrog
med 0,2 procentenheter. Sjunkande priser
på kemikalier och kemiska produkter, ma-
skiner (exklusive datorer) samt precisions-
instrument och medicinsk utrustning bi-
drog med 0,1 procentenhet vardera. Högre
priser på produkter från växtodling, trä och
trävaror samt metallvaror (exklusive maski-
ner och apparater) motverkade nedgången
med 0,1 procentenhet vardera. Från januari
2006 till januari 2007 har importpriserna
sjunkit med 1,6 %, vilket är en minskning
jämfört med december då motsvarande siff-
ra var +1,2 %.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs.
producentpriser på hemmamarknaden och
importpriser sammantaget, sjönk med i ge-
nomsnitt 0,9 % från december till januari.
Till nedgången bidrog lägre priser på råolja
(0,7 procentenheter), petroleumprodukter
(0,2 procentenheter), teleprodukter samt
kött och köttvaror (0,1 procentenhet varde-
ra). Nedgången motverkades bland annat

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
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av högre priser på produkter från växtod-
ling, sågat, hyvlat eller impregnerat trä, metall
och metallvaror, förlagsprodukter och ma-
skiner (exklusive datorer) som bidrog uppåt
med 0,1 procentenhet vardera.

Priser för inhemsk tillgång har under den
senaste tolvmånadersperioden stigit med
1,6 %. Priserna på konsumtionsvaror sjönk
under samma period med 0,1 %.

Byggpriser
Senaste uppgift: januari 2007

Källa: SCB:s byggprisindex

(Marcus Otterström)

December 2006–januari 2007 +0,7 %
Faktorprisindex gick upp med 0,7 % mel-
lan december 2006 och januari 2007. Bygg-
herrens kostnader steg med 0,4 %. Entre-
prenörens kostnader ökade med 0,8 %.
Den största ökningen var kostnaderna för
maskiner som gick upp med 2,6 %. Bygg-
materialkostnaderna steg med 1,3 %. Kost-
naderna för löner gick upp med 0,1 %.
Transporter, drivmedel och elkraft liksom
entreprenörens övriga omkostnader sjönk
med 0,3 %. Det var en hel del prishöjningar
på byggmaterial i januari. Störst påverkan
på byggmaterialkostnaderna hade elmate-
riel och betongvaror som ökade med 1,8
respektive 1,4 %. Stor påverkan hade även
trävaror samt järn och stål, där priserna gick
upp med 4,6 respektive 1,6 %.

Januari 2006–januari 2007 +6,1 %
Faktorprisindex steg med 6,1 % mellan
januari 2006 och januari 2007. Motsvaran-
de förändring i årstakt var +6,4 % i oktober,
+6,7 % i november och +6,6 % i december.
Byggherrekostnaderna ökade med 7,8 %.
Entreprenörens kostnader steg med 6,0 %,
vilket lyfte totalindex uppåt med 5,3 pro-
centenheter. Byggmaterial har haft den störs-
ta påverkan på entreprenörens kostnader.
Priset på byggmaterial steg med 9,3 %. Den
byggvara som påverkade byggmaterialkost-
naderna mest var elmateriel, som steg med
17,8 %. Noterbart är att priset på trävaror
gick upp med hela 17,3 %. Transporter,
drivmedel och elkraft gick upp med 3,8 %.
Inom den gruppen ökade priset på elkraft
med 18,5 %, medan priset på dieselolja
sjönk med 10,1 %. Entreprenörens övriga
omkostnader steg med 6,0 %, medan kost-
naderna för maskiner steg med 5,2 %. Kost-
naderna för löner gick upp med 1,0 % på
årsbasis.

Arbetsmarknad
Den sysselsättningsökning som pågått un-
der stor del av 2006 fortsatte i januari 2007.

Antalet sysselsatta ökade med 158 000 jäm-
fört med januari 2006.  Liksom tidigare
skedde ökningen i den privata sektorn.
Ökningen gällde både kvinnor och män,
men var större för männen. Antalet arbets-
lösa minskade med 38 000 till 245 000,
vilket motsvarar 5,3 % av arbetskraften.

Efterfrågan på arbetskraft var rekordhög
januari, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS).   Arbetsförmedlingen fick in 75 000
nya lediga jobb, den högsta nivån för en
januarimånad sedan jämförbar statistik in-
fördes 1970. Varslen ökade något från före-
gående år, främst beroende på varsel i den
statliga verksamheten.

Mycket stark sysselsättningsökning
Antalet sysselsatta var i januari 4 349 000
personer, en ökning med 158 000 eller
3,7 % jämfört med januari 2006. Upp-
gången fördelade sig med 59 000 för kvin-
nor och 98 000 för män. Både fast anställda
och tidsbegränsat anställda ökade för män,
men för kvinnor ökade enbart tidsbegrän-
sat anställda. De branscher som ökade var
tillverkningsindustrin, handel och kommu-
nikationer, och företagstjänster (inkl. fi-
nansiell verksamhet). Nystartsjobben upp-
gick till ca 800 i januari 2007.

Andelen sysselsatta av befolkningen (sys-
selsättningsintensiteten) har också ökat.
Ökningen avsåg både kvinnor och män, för
ungdomar 16–24 år dock enbart män. Sam-
tidigt har befolkningen 16–64 år ökat med
60 000 personer i januari 2007 jämfört
med för ett år sedan. Drygt hälften av
ökningen rörde åldersgruppen 16–24 år.

Deltagande i vissa AMS-program räk-
nas i AKU-statistiken som sysselsatta. I
januari ökade antalet personer i sådana
program med ca 10 000 jämfört med janu-
ari 2006. Plusjobben, som kommer att fasas
ut, ökade med ca 19 000, medan övriga
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anställningsstöd minskade med ca 7 800.

Arbetade timmar ökade kraftigt
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt
134,7 miljoner per vecka, en ökning med
3,7 miljoner timmar. Med hänsyn tagen till
olikheter i helgdagar, semesteruttag och
annan ledighet och arbetstidens förlägg-
ning var ökningen av antalet arbetade tim-
mar 4,7 %.

Arbetslösheten minskade och var
5,3 %
Antalet arbetslösa var 245 000 personer, en
nedgång med 38 000 jämfört med januari
2006. I antal räknat var det en minskning
med 24 000 för män, men ingen statistiskt
säkerställd förändring för kvinnor. Andelen
arbetslösa minskade dock för både kvinnor
och män och var 5,3 resp. 5,4 % av arbets-
kraften.

De latent arbetssökande har på ett år
minskat med 30 000 och var i januari
182 000, varav 78 000 heltidsstuderande
som sökt arbete. Med latent arbetssökande
avses personer som velat och kunnat ta ett
arbete men som inte aktivt sökt arbete, samt
heltidsstuderande som aktivt sökt och kun-
nat ta ett arbete. I internationell statistik
förs de heltidsstuderande som sökt arbete
till gruppen arbetslösa, medan de i officiell
svensk statistik räknas till gruppen utanför
arbetskraften. Om dessa heltidsstuderande
hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle
arbetslösheten ha varit 6,9 % av arbetskraf-
ten i åldern 16–64 år.

Rekordmånga lediga jobb
Arbetsförmedlingen fick in 75 000 nya le-
diga jobb, den högsta nivån för en januari-
månad sedan jämförbar statistik infördes
1970. Ökningen rörde alla större närings-
grenar. Antalet nya jobb är dubbelt så många
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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
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

dec 05 244 210 200 654 250
jan 06 283 218 212 (713) 270

2006
1 kv 260 224 199 683 262
2 kv 257 226 188 671 253
3 kv 258 220 145 623 247
4 kv 207 (230) 182 (619) 280

dec 06 211 (209) 176 (596) 265
jan 07 245 (196) 182 (623) 295

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
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

dec 05 4 136 127 85 4 264 575
jan 06 4 192 128 84 4 404 559

2006
1 kv 4 103 131 84 4 234 568
2 kv 4 189 142 86 4 331 659
3 kv 4 288 146 87 4 434 745
4 kv 4 212 152 89 4 365 650

dec 06 4 195 150 88 4 345 622
jan 07 4 206 143 88 4 349 637
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: januari 2007

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar och AMS statistik

Serie Am (Gunborg Johansson)

inom varuhandel och transportverksamhet
som för ett år sedan. Antalet personer som
varslades om uppsägning ökade något jäm-
fört med för ett år sedan och uppgick till
3 500. Ökningen skedde främst inom den
statliga verksamheten där 1 000 personer
varslades.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: december 2006

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Louise Stener, Mikael Molén)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under december 2006
126,20 kronor exklusive övertidstillägg och
128,80 kronor inklusive övertidstillägg, vil-
ket är en ökning med 3,0 % respektive
3,2 % jämfört med december 2005. Under
december 2006 var den preliminära ge-
nomsnittliga månadslönen för tjänstemän
exklusive rörliga tillägg 28 970 kronor och

inklusive rörliga tillägg 29 680 kronor, vil-
ket är en ökning med 3,0 respektive 3,2 %
jämfört med december 2005.

Arbetskostnaden för en arbetare inom
utvinning av mineral och tillverkningsin-
dustrin har för december 2006 beräknats
till 230,00 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 159,3 en ökning
med 3,2 % jämfört med december 2005.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn totalt har för december 2006
beräknats till 218,00 kronor per timme och
för tjänstemän inom den privata sektorn till
45 790 kr per månad. Detta ger ett arbets-
kostnadsindex för arbetare på 157,7 en
ökning med 2,9 % jämfört med december
2005. Motsvarande index för tjänstemän
blir 174,4 en ökning med 2,3 % jämfört
med december 2005.

Finansmarknad
Börsras i slutet av februari
Det blev en orolig avslutning på månaden
på världens börser. Diverse negativ statistik

i USA samt en rejäl svacka på de asiatiska
börserna bidrog till osäkerheten. Den ame-
rikanska tillväxten för fjärde kvartalet revi-
derades ner mer än väntat och tal om en
förestående recession fick många att fly
börsen.

Detta smittade av sig i första hand till
Asien där Shanghaibörsen den 27 februari
föll med 8,8 % vilket var det största raset på
10 år. Stora vinsthemtagningar var en för-
klaring till raset.

I New York sjönk Dow Jones samma dag
med 3,3 % och Nasdaq med 3,9 %. Redan
dagen efter återhämtade sig börserna och
Dow Jones steg med 0,4 %. Totalt har dock
2007 haft en negativ utveckling.

Även Stockholmsbörsen drabbades och
sjönk kraftigt under slutet av februari. 27
februari var nedgången 3,9 % och de två
efterföljande dagarna –1,9 respektive –
0,3 %. Det innebar att årets börsuppgång i
stort sett raderades ut på tre handelsdagar.
Totalt för februari tappade börsen 2,6 %
(Affärsvärldens generalindex). Om det är
en bestående nedgång eller bara ett tillfälligt
hack i kurvan återstår att se. Att det kom-
mer en korrigering efter den kraftiga upp-
gången som var under andra halvåret 2006
är dock helt naturligt.



13

S C B – I N D I K A T O R E R   F E B R U A R I   2 0 0 7

Ekonomisk statistik – mars

Information om kommande publicering
av SCB:s statistik finns tillgänglig på
SCB:s webbplats www.scb.se
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Långa räntor
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Sverige USA

Tyskland

Datum Avser period

Arbetskostnadsindex, privat sektor 01 dec
Inregistrering av fordon 01 feb
Nationalräkenskaper 01 kv 4 –06
Volymutveckling imp o exp 07 kv 4 –06
Aktivitetsindex 08 jan
Industrins lev o order 08 jan
Industriproduktionsindex 08 jan
Näringslivets investeringar 08 enl feb
Konsumentprisindex 12 feb
Arbetskraftsundersökningen 15 feb
Export, import o handelsnetto 26 feb
Producentprisindex 27 feb
Detaljhandelns försäljning 28 feb
Finansräkenskaper 29 kv 4 –06

0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

200720062005200420032002

SEK

euro

US dollar

Källa: Riksbanken

Valutakurser
Svenska kronor i förhållande till dollar och euro
Månadsgenomsnitt

115

120

125

130

135

140

200720062005200420032002

TCW-index 1992–11–18=100

Valutakursindex för kronan
Månadsgenomsnitt

Källa: Riksbanken

100

150

200

250

300

350

400

200720062005200420032002

index

Källa: Affärsvärlden

Aktiekurserna 2002–2007
Index (generalindex) 1995-12-31=100

-5

0

5

10

15

20

25

200720062005200420032002

% (tolvmånaders förändring)

Utlåning

Inlåning

Affärsbankernas in- och utlåning

Höjning av reporäntan men progno-
sen överraskade marknaden
Riksbanken beslutade den 14 februari att
höja reporäntan med 0,25 procentenheter
till 3,25 %. Samtidigt lämnade man en
prognos över den framtida räntebanan. Man
räknar med att höja räntan med ytterligare
0,25 procentenheter under de närmaste sex
månaderna. Sedan tänker man dock avvak-
ta med ytterligare höjningar. Detta besked
överraskade marknaden som förväntat sig
besked om en snabbare ränteökningstakt.
De långa räntorna påverkades nedåt av
detta och nedgången späddes på ytterligare
av börsraset. Efter att ha stigit mycket i
slutet på januari sjönk tioårsräntan totalt
under februari med 25 punkter till 3,79 %.
De korta räntorna har däremot inte rört sig
så mycket. Räntan på en tremånaders stats-
skuldväxel var den 28 februari 3,27 % vil-
ket var 0,01 procentenheter högre än sista
januari.

I USA har ränteutvecklingen varit den-
samma. De korta räntorna har inte rört sig
så mycket medan de långa sjunkit kraftigt.
Efter börsfallet sjönk den tioåriga räntan
ner till 4,50 % vilket var en minskning med
33 punkter sedan sista januari. Tremåna-
dersräntan låg den 27 februari på 4,99 %.

Rejäl försvagning mot euron
Kronan har försvagats under februari. Fram-
förallt mot euron som den 28 februari
kostade 9,26 kronor. Detta var en försvag-
ning med 21 öre jämfört med sista januari.
Kursrörelserna gentemot dollarn har inte
varit speciellt stora. Kursen har legat stabilt
runt sjukronorsnivån och den 28 februari
var kursen 7,02 kronor/dollar.

Johannes Holmberg, Finansmarknadsstatistik
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Konjunkturindikatorer för några länder och -områden

Internationell utblick

Leading indicator Industriprod. 2000=100BNP 2000=100

Källa: OECD

EU-barometern:

Takten i BNP-tillväxten för EU15 vände åter uppåt under fjärde kvartalet, till
0,9 % jämfört med föregående kvartal och 3,3 % över fyra kvartal, efter en
tillfällig nedgång under tredje kvartalet då BNP ökade 0,6 respektive 2,9 %.
Orsaken är bland annat att den tidigare svaga tillvästen i Tyskland numera har
skruvat uppfarten betydligt. Sverige hävdar sig mycket väl i sammanhanget och
tillväxten 4,7 % för fjärde kvartalet ligger högt över EU-genomsnittet. Tillväxten
i USA för samma kvartal reviderades ner ganska kraftigt, till ganska svaga 2,2 %
över fyra kvartal och 0,5 % jämfört med föregående kvartal.

    Sysselsättningen
Bland EU-länderna har Spanien haft en
mycket snabb ökning av antalet sys-
selsatta under 2000-talet. Ökningen
har dock skett från en mycket låg
sysselsättningsnivå, förenad med hög
arbetslöshet. Irland har också haft en
mycket snabb ökning under perioden.
Sysselsättningsutvecklingen i Sverige
har förbättrats de senaste två åren och
kan betraktas som ganska normal i ett
europeiskt perspektiv. Den japanska
sysselsättningsutvecklingen utmärker
sig genom att vara extremt svag sett
över hela 2000-talet – antalet syssel-
satta har sjunkit svagt sedan år 2000 –
och visar heller inte några tydliga tecken
på att förbättras.
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Konjunkturbarometern för EU visade på en åter-
hämtning i det ekonomiska klimatet efter de tidigare
nedgångarna i december i fjol och januari i år. Den
sammansatta konjunkturindikatorn för EU som hel-
het steg relativt kraftigt i februari med 1,3 enheter till
112,0. Det är betydligt över det långsiktiga genom-
snittet på 100,0. Det innebär ändå att indikatorn
fortfarande ligger under nivån för såväl november
och december i fjol. Återhämtningen i februari kan
till stor del återföras till Storbritannien där den
sammansatta indikatorn nu tog igen en stor del av
det stora fallet från januari. En ännu tydligare av-
mattning i konjunkturen märks för eurozonen sedan
i höstas även om indikatorn även här återhämtade
sig något med en ökning på 0,5 enheter till index
109,7. Det betyder dock att indikatorn fortfarande
ligger under värdet för oktober och bara 1,4 enheter

över julivärdet i fjol. Det kan tolkas som tydliga
signaler om en kommande lugnare ekonomisk ut-
veckling i eurozonen. För EU som helhet var det
uppgångar i delindikatorerna för industrin och hus-
hållen som låg bakom förbättringen. Inom eurozonen
noterads tydliga försämringar av den ekonomiska
tillförsikten hos byggnadsindustrin och framför allt
för detaljhandeln. Däremot fortsätter hushållens
ekonomiska tillförsikt att förstärkas inom eurozonen.
På ländernivå är bilden splittrad. Medan indikatorn
föll för Tyskland, med 1,2 enheter, och Spanien, med
1,1 enheter, steg indikatorn kraftigt för Storbritan-
nien, Polen och Italien. För Sverige har uppgången
stannat av. Den sammansatta indikatorn var här i
stort sett oförändrad i februari och på samma nivå
som oktober i fjol.

Nettotal
Nettotal sep okt nov dec jan feb

Produktions- 10 15 27 22 23 19 Sverige
förväntn. 11 12 17 11 14 8 Tyskland

14 15 17 15 15 15 EU
Order- 10 –2 3 4 11 –3 Sverige
stock 11 13 14 16 14 15 Tyskland

2 2 3 4 2 4 EU
Färdigvaru- 9 2 5 11 11 2 Sverige
lager 1 –1 –1 0 1 0 Tyskland

5 5 4 4 6 4 EU
Prisför- 4 10 11 11 0 3 Sverige
väntningar 14 13 10 12 15 12 Tyskland

12 13 14 12 13 13 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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Sysselsatta

Spanien

OECD

Danmark

Sverige

Index 2000=100

Avser Index Förändr. i %
kvartal  2000=100 fr. motsv.

kvartal
föreg. år

Belgien 3 kv 06 104,5 0,8
Danmark 3 kv 06 103,4 2,7
Finland 4 kv 06 104,4 1,7
Irland 3 kv 06 124,0 4,2
Italien 3 kv 06 109,0 2,1
Polen 3 kv 06 102,8 3,9
Spanien 4 kv 06 129,0 3,6
Sverige 4 kv 06 105,0 2,3
Österrike 3 kv 06 107,3 3,4
Norge 3 kv 06 105,3 3,3
Schweiz 3 kv 06 105,7 2,6
USA 4 kv 06 106,7 2,1
Kanada 4 kv 06 112,4 1,9
Japan 4 kv 06 99,3 0,7
Australien 4 kv 06 115,0 2,7
OECD 3 kv 06 105,8 1,4

Antal sysselsatta

Anm. Siffrorna avser civil sysselsättning och bygger på arbetskrafts-
undersökningarna i resp. länder. Uppgifterna hos OECD för Tyskland,
Storbritannien och EU15 har mycket dålig aktualitet och har därför
exkluderats.
Källa: OECD
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★

Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU15 OECD

BNP  1) Index 2000=100 111,1 120,6 116,3 119,4 107,5 116,2 112,7 114,8
Förändr. föreg. kv. % 0,7 0,9 0,7 1,2 0,8 0,5 0,9 0,5
Förändr. 4 kv. % 3,1 5,8 2,9 4,7 3,8 2,2 3,3 2,9

Industriproduktion 2) Index 2000=100  109,6 119,6 95,2 111,9 114,1 108,5 105,7 110,8
Förändr. föreg. mån. % –2,7 0,7 –0,1 1,4 1,5 0,4 0,4 0,4
Förändr. 12 mån. % 0,4 5,8 0,5 4,5 5,6 3,0 2,4 3,6

KPI 3) Index 2005=100 112,4 108,3 118,4 109,3 110,9 117,5 115,5 117,8
Förändr. föreg. mån. % –0,4 –0,2 –0,6 –0,5 –0,2 0,2 0,4 0,2
Förändr. 12 mån. % 1,8 2,4 4,2 1,9 1,6 2,0 2,3 2,2

Arbetslöshet 4) % 3,2 7,3 5,4 .. 7,9 4,6 7,1 5,8
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,1 –0,2 0,0 .. –0,1 0,1 0,0 0,0
Förändr. 12 månad procentenheter –0,9 1,0 0,4 –1,0 –1,4 –0,1 –0,6 –0,6

Kort ränta 5) % 3,86 .. 5,45 3,21 .. 5,32 3,75 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,09 .. 0,20 0,21 .. 0,00 0,07 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 1,39 .. 0,91 1,48 .. 0,87 1,24 ..

Lång ränta 6) % 4,00 3,82 4,83 3,90 4,02 4,76 4,11 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter 0,22 0,07 0,24 0,35 0,25 0,20 0,22 ..
Förändr. 12 månader procentenheter 0,69 0,52 0,90 0,58 0,70 0,34 0,72 ..

1) Tyskland, USA, Sverige och EU15 fjärde kvartalet, övriga tredje kvartalet    2) Sverige, Tyskland, EU15 och OECD november, övriga december    3) EU15 och OECD december, övriga januari    4)
Storbritannien oktober, Sverige och USA januari, övriga december. Siffrorna för Sverige från AKU, övriga från OECD standardised unemployment rate    5) EU15=EMU. Januari     6) EU15=EMU.
Finland december, övriga januari. Källa: OECD, Eurostat, SCB samt andra nationella statistikbyråer

Sub Saharan Africas BNP ökar snabbare än i industriländerna

International Monetary Fund – IMF – ger
löpande ut översikter över den ekonomiska
utvecklingen i världen inklusive specialut-
gåvor för olika regioner i världen. I slutet av
förra året utgavs bl.a. ”Sub-Saharan Africa
Regional Economic Outlook” som täcker
in de 44 länder (länderna i Afrika exkl.
Nordafrika) som ingår i regionen. Den
uppskattade totala befolkningen i regionen
år 2000 var drygt 600 miljoner invånare.

Olika data för de större länderna i regio-
nen ges i bifogad tabell.

BNP ökar 6 % i år
BNP-utvecklingen i fasta priser i denna
region har under alla år från 2000 överträf-
fat BNP-utvecklingen för de s.k. industri-
länderna. För 2004 och 2005 ökade Sub
Saharan-länderna sin samlade BNP med
5,7 resp. 5,6 % och IMF:s bedömningar för
2006 och 2007 pekar på uppgångar med
4,8 resp. 5,9 %. Under samma år har indu-
striländerna som grupp under 2004 och
2005 ökat med 2,6 resp. 2,0 % och bedöms
öka med 2,5 resp. 2,2 % under 2006 och
2007.

Utvecklingen på oljemarknaden är av
stor betydelse för regionen, bl.a. eftersom
flera länder i regionen är producenter/ex-
portörer av olja (bl.a. Angola, Elfenbens-
kusten, Kamerun och Nigeria).

Den svenska exporten av varor till regi-
onen uppgick under 2006 till ca 12,6 mil-
jarder kr, en ökning med 2 % från året

Några data om utvecklingen för större länder i Sub Saharan Africa
Folkmängd BNP-förändring (%) mot föreg. år Exp./imp. i % Exp. varor
Uppsk. år Prognos Prognos av BNP, fr. Sverige
2000 2004 2005 2006 2007 2006 2006 2006
milj. inv. exkl olja exp imp milj. SEK

Angola 13 11,2 20,6 14,3 31,4 7,4 74,2 46,8 297
Burkina Faso 12 4,0 7,1 5,6 5,8 5,6 10,7 24,0 61
Elfenbens-
kusten 16 1,8 1,9 1,9 3,0 0,9 56,0 47,0 180
Etiopien 63 12,3 8,7 5,4 5,5 5,4 15,6 38,0 178
Ghana 19 5,8 5,8 6,0 6,0 6,0 39,4 65,8 754
Kamerun 15 3,7 2,6 4,2 4,3 4,0 27,2 26,1 207
Kenya 31 4,6 5,7 5,4 5,2 5,4 23,9 34,7 345
Kongo, Dem.
Rep. 51 6,6 6,5 6,5 7,2 6,5 31,4 42,6 204
Madagaskar 16 5,3 4,6 4,7 5,6 4,7 24,6 38,3 75
Malawi 11 5,1 2,1 8,4 5,6 8,4 28,5 51,6 51
Mali 11 2,4 6,1 5,1 5,4 6,7 29,9 34,4 32
Mocambique 18 7,5 7,7 7,9 7,0 7,9 40,1 45,6 41
Niger 11 –0,6 7,0 3,5 4,2 3,5 18,1 30,6 18
Nigeria 114 6,0 6,9 5,2 6,4 7,0 69,1 40,5 1 699
Sydafrika 44 4,5 4,9 4,2 4,0 4,2 28,4 31,1 6 241
Tanzania 35 6,7 6,8 5,9 7,3 5,9 24,2 35,2 319
Uganda 22 5,7 6,0 5,5 6,0 5,5 12,9 29,1 169
Zambia 10 5,4 5,1 6,0 6,0 6,0 30,2 28,6 445
Zimbabwe 13 –3,8 –6,5 –5,1 –4,7 –5,1 26,1 26,2 174
BNP och export i % av BNP enligt IMF, Sub-Saharan Africa Regional Economic Outlook, september 2006.
Uppskattad folkmängd år 2000 enligt Statistiskt Årsbok 2007 (tabell 695).
I tabellen ovan har tagits med länder i regionen med en uppskattad folkmängd av 10 milj eller mer år 2000.
Export av varor från Sverige enligt SCB, Statistiska Meddelanden serie HA.

innan. Importen därifrån (räknat per av-
sändningsland) uppgick till 3,4 miljarder,
en ökning med 10 % från 2005.



16

S C B – I N D I K A T O R E R  F E B R U A R I   2 0 0 7

Utges av Statistiska centralbyrån, avd för makroekonomi och priser,
Box 24300, 104 51 STOCKHOLM
Tfn 08-506 940 00
Ansvarig utgivare:Gunnel Bengtsson
Redaktör: Bo Sandén
Layout: Monica Andersson

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 4 kv 119,3 1) 1,2  1) 4,7

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 4 kv 124,8 1) 2,4 1) 8,6
Hushållens konsumtion volym 2000=100 4 kv 112,7 1) 0,7 1) 2,7
Aktivitetsindex volym 2000=100 dec 122,3  1) 0,9 1) 7,1 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 dec 125,1 3 1) 10

jan–dec 113,4 4
Leveranser volym 2000=100 dec 124,2 6 1) 8

jan–dec 114,6 6
Orderingång volym 2000=100 dec 116,0 1 1) 8

jan–dec 115,2 8
Kapacitetsutnyttjande % 4 kv 91,4 1) 0,4 1) 2) 0,9 1) 2)

Investeringar mdr 4 kv 20,0 0,1

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 4 kv 18,0 97
1–4 kv 44,4 39

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr jan 89,9 0 1) 7

Varuimport mdr kr jan 78,8 1 1) 15

Handelsnetto mdr kr jan 11,1

Bytesbalans mdr kr 4 kv 57,2
1–4 kv 209,6

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2000=100 jan 144,7 1) –0,6  1) 9,2

Personbilsregistreringar, nya st jan 22 865 4 1) 19

Consumer Confidence Indicator3) nettotal feb 19 6) 15 6) 17 6)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 jan 285,0 –0,5 1,9
Nettoprisindex 1980=100 jan 242,2 –0,5 2,7
Producentprisindex 1990=100 jan 136,2 0,7 3,5
Exportprisindex 1990=100 jan 132,7 0,8 2,1
Importprisindex 1990=100 jan 156,0 –2,1 –0,7
Prisindex för inhemsk tillgång 1990=100 jan 147,6 –0,9 1,6
Hemmamarknadsprisindex 1990=100 jan 141,2 0,6 5,1
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 dec 159,3 3,2
Timlön, industriarbetare kr dec 128,8 3,2

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 1000-tal jan 4 349 .. 1) 3,8
Arbetslösa 1000-tal jan 245 .. 1) –13,4
Arbetsmarknadspolitiska program 1000-tal jan      209 4) –0,6 4)  –10,0 4)

Lediga platser, nyanmälda 1000-tal jan 75 54,1
Lediga platser, kvarstående 1000-tal jan 46 47,3

Finansmarknaden
Bankernas inlåning5) mdr kr jan 1 761,4 1,7 12,1
Bankernas utlåning mdr kr jan 2 035,1 3,3 16,9
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % feb 3,93 0,03 2) 0,51 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % feb 3,29 0,08 2) 1,36 2)

Statsskuldens förändring mdr kr feb 06–jan 07 –21,1
Valutakurs (TCW)-index 18 nov 1992=100 28 feb 126,4 1,8 –3,9
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