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Nedgången i den svenska ekonomin accelererade under
2008. Under fjärde kvartalet sjönk BNP för fjärde kvartalet i
följd, med hela 9,3 %, säsongrensat, jämfört med närmast

föregående kvartal och omräknat till årstakt.

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

200820072006200520042003

% %

Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal
Förändring från föregående kvartal, årstakt. Procent



2

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 9

Konjunkturläget
Dramatiskt fall i BNP fjärde kvartalet
För den svenska ekonomin blev år 2008 ett
betydligt sämre år – i synnerhet för den
ekonomiska tillväxten – än vad de allra
flesta bedömare räknat med. Trots att de
ekonomiska prognoserna samstämmigt skri-
vits ned successivt och kraftigt under hela
året blev utfallet för 2008 sämre än de
aktuella prognoserna visade. Förklaringen
är ett dramatiskt fall i den ekonomiska
aktiviteten under årets sista kvartal. Detta
framgår av nationalräkenskaperna för fjär-
de kvartalet som just färdigställts, vilket gör
att en första preliminär bild av den svenska
ekonomin nu kan ges för 2008. Av denna
framgår att ett snabbt och kraftigt omslag i
den ekonomiska utvecklingen ägde rum
efter årsskiftet 2007/08, efter den kraftiga
expansionen under fjärde kvartalet 2007.

I den säsongrensade serien för BNP, där
utjämningar och korrigeringar görs för sä-
songnormala variationer, sjönk BNP med
ca 2 % under båda första och andra kvarta-
let i fjol, och med ca 4 % under tredje
kvartalet för att sedan närmast rasa under
fjärde kvartalet med 9,3 %, allt jämfört
med närmast föregående kvartal och om-
räknat till årstakt. Det är utan jämförelse
det största och snabbaste fallet i den ekono-
miska aktiviteten under ett kvartal, under
den period som den säsongrensade serien
över BNP sträcker sig, dvs. från 1993 t.o.m.
2008. Under denna period på nära sexton

år har tillväxten varit negativ under endast
tre kvartal, andra kvartalet 1995 med 2,1 %,
fjärde kvartalet 2000 med marginella 0,2 %
och andra kvartalet 2002 med 1,5 %, allt
jämfört med kvartalet innan och omräknat
till årstakt.

BNP-fallet under fjärde kvartalet bety-
der samtidigt att tillväxten varit i avtagande
under en sammanhängande period av när-
mare tre år, från tillväxttoppen första kvar-
talet 2006 fram till fjärde kvartalet 2008.
Detta har heller inte förekommit tidigare i
den säsongrensade BNP-serien från 1993.

Bred nedgång i hela ekonomin
Bakom det dramatiska fallet i den ekono-
miska aktiviteten mellan tredje och fjärde
kvartalet i fjol ligger en bred nedgång inom
hela ekonomin. I princip samtliga sektorer
och, med något undantag, alla viktiga bran-
scher bidrog då till nedgången i BNP.

En viktig orsak till den kraftigt minska-
de aktiviteten mellan de två senaste kvarta-
len är att företagen dragit ner sina lager
markant. Inom industrin är det främst
lagren av varor i arbete som sjunkit starkt då
företagen snabbt anpassat produktionsni-
vån nedåt under den vikande efterfrågan.
Automatiskt påverkar detta omfattningen

av företagens lager av varor i arbete. Här
inverkar bland annat ändringar i skiftgång
genom t.ex. slopande av nattskift.

Inom handeln har företagen kraftigt dra-
git ned kraftigt på sina inköp under fjärde
kvartalet samtidigt som utförsäljning från
lagren tycks ha skett i större utsträckning än
vanligt. Anpassningen på lager- och inköps-
sidan kom inte helt oväntat, redan i slutet på
tredje kvartalet i fjol redovisade företagen i
Konjunkturinstitutets, KI:s, konjunkturba-
rometer planer på minskade inköp av varor.
Tydligast var detta för tillverkningsindu-
strin och handeln med motorfordon, men
även inom handeln med sällanköpsvaror
har dessa intentioner framgått sedan länge.

Förutom lageravvecklingen inom nä-
ringslivet har främst hushållens betydande
neddragningar av konsumtionsutgifterna,
samt det stora efterfrågebortfallet för de
svenska exportföretagen starkt bidragit till
den exceptionella tillbakagången i ekono-
min mellan tredje och fjärde kvartalet i fjol.

BNP-fallet 2008 det första sedan
1993
Den låga farten i ekonomin under de tre
senaste månaderna i fjol innebar att BNP
under fjärde kvartalet låg 4,9 % under nivån
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Procentuella volymförändringar från föregående år

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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

 1 Förändring i % av BNP för jämförelseperioden

Försörjningsbalansen

Bruttoinvesteringar, privat konsumtion och offentlig konsumtion
Säsongrensade kvartalsvärden
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främst en fortsatt stark utveckling av de
fasta bruttoinvesteringarna, samt i viss mån
även de offentliga myndigheternas kon-
sumtionsutgifter.

Hushållen minskade utgifterna förra
året . . .
Den akuta globala finanskrisen under hös-
ten tycks ha påverkat de svenska hushållen
i stor utsträckning, att döma av deras åter-
hållsamhet med konsumtionsutgifterna
under fjärde kvartalet. Detta har i sin tur
bidragit starkt till det exceptionella fallet i
den ekonomiska aktiviteten under denna
period.

Det är ovanligt att hushållen överhu-
vudtaget drar ned på sina konsumtionsut-
gifter mellan två kvartal. Under den period
säsongrensade BNP-siffror föreligger, från
1993 till 2008, har detta förkommit bara
vid enstaka tillfällen och då med ganska
marginella minskningar. Men mellan tredje
och fjärde kvartalet i fjol minskade hushål-
len konsumtionsutgifterna så mycket som
med 4,8 %, säsongrensat och omräknat till
årstakt. Handeln med sällanköpsvaror, där
kapitalvarorna ingår, minskade sin försälj-
ningsvolym mellan tredje och fjärde kvarta-
let markant, med drygt 9 % säsongrensat
och omräknat till årstakt. Det rör sig sanno-
likt inta bara om minskade inköp inom den
egentliga detaljhandeln och handeln med
motorfordon. Nedgången har säkert en
bredare bas, vilket framgår av en jämförelse
över fyra kvartal.

Under fjärde kvartalet var konsumtions-
utgifterna 3,3 % lägre än under motsvaran-
de kvartal 2007. Detta motsvarade en ned-
gång i BNP under denna period med 1,5
procentenheter. Den kraftiga nedgången
förklaras främst av att hushållens bilinköp
minskat med nära 42 %. En annan utgifts-
post hushållen dragit ned på är möbler och
hushållsartiklar där minskningen uppgår
till 5,3 %. Detsamma gäller hotell- och
restaurangbesök och livsmedel där utgifter-
na i båda fallen minskade med närmare
2 %.

för motsvarande kvartal 2007. Det bör
dock beaktas att denna nedgång skedde
från en hög nivå. BNP steg sålunda under
fjärde kvartalet 2007 med hela 6 %, säsong-
rensat, jämfört med kvartalet innan och
omräknat till årstakt. Detta medförde i sin
tur att BNP-tillväxten för helåret 2008 blev
negativ, med 0,2 %. För de tre första kvar-
talen i fjol sammantagna var BNP-tillväx-
ten fortfarande klart positiv med en ökning
på 1 %, kalenderkorrigerat och jämfört med
motsvarande period 2007. Så sent som i
december i fjol räknade KI med en BNP-
ökning för helåret 2008 på 0,8 %. Det är
mycket ovanligt med en negativ BNP-till-
växt för ett helår. Senast det inträffade var
under den djupa ekonomiska krisen i Sverige
i början på 1990-talet då BNP 1993 sjönk
för tredje året i följd och med 2,1 %.

Det som främst bidraget till den svaga
utvecklingen och negativa tillväxten under
helåret 2008 är stora neddragningar av lag-
ren inom näringslivet, samt betydande för-
sämringar av nettot i utrikeshandeln med
varor och tjänster. Det som i stället hållit
uppe den ekonomiska aktiviteten i fjol är

. . . men intar nu en positivare
attityd
Trots dessa dystra siffror utgör hushållens
nuvarande agerande och inställning en av
få svaga ljuspunkter i den aktuella ekono-
miska bilden. Redan i december gick det att
spåra en liten lättnad för detaljhandeln,
som då lyckades hålla försäljningen på en
oförändrad nivå från november. Ännu bättre
gick det i januari då försäljningsvolymen
steg med goda 1,5 %, säsongrensat och
jämfört med december. Utvecklingen har
förklarats bland annat av de betydande
sänkningarna av räntenivåerna de senaste
månaderna och ges dessutom stöd av Kon-
junkturbarometern där det framgår att
hushållen blivit mer optimistiska de senaste
månaderna. Förtroendeindikatorn, CCI,
steg i februari för fjärde månaden i följd.
Hushållen är dock fortfarande mycket mer
pessimistiska både till sin egen och till
Sveriges ekonomi än normalt.

Stora nedgångar i utrikeshandeln
Ett så exportberoende land som Sverige,
med inriktning på fordonsindustri, råvaru-
tunga produkter och investeringsvaror, på-
verkas kraftigt när den internationella ef-
terfrågan viker snabbt. Sålunda har även
utrikeshandeln med varor och tjänster bi-
dragit starkt till den negativa tillväxten
under fjärde kvartalet. De minskade inkö-
pen hos de svenska företagen sedan i höstas

Aktivitetsindex
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Aktivitetsindex 2003–2008
En sammanvägning av månadsvisa
indikatorer. Förändring från föregående
månad, uppräknat till årstakt. Trend

Industriproduktion
Förändring i %

dec 08/  4 kv 08/  dec 08/ jan–dec 08/
nov 08 3 kv 08 dec 07 jan–dec 07

Hela industrin –5 –8 –20 –4
Livsmedel m.m. 0 –1 –2 0
Trävaruindustri, ej möbler –2 –5 –16 –6
Massa och papper 0 –5 –12 –3
Förlag och grafisk industri –2 –3 –14 –7
Kemisk industri 1 –2 –8 –6
Stål- och metallverk –6 –9 –35 –6
Metallvaruindustri –5 –8 –26 –4
Maskinindustri –5 –6 –23 –2
Teleproduktindustri 1 –5 –3 2
Industri för motorfordon –7 –14 –41 –7

Index Förändr i %
2000=100 från föreg

mån

Säsongrensad nov 118,1 –1,2
dec 117,3 –0,7

Trend nov 118,7 –0,5
dec 118,1 –0,5



4

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 9

Leverans och order

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

200820072006200520042003

index 2000=100

Industrins orderingång 2003–2008
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Export

Hemma

Totalt

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

200820072006200520042003

index 2000=100

Industrins leveranser 2003–2008
Säsongrensade månadsvärden
utjämnade med tremånaders glidande 
medelvärde. Fasta priser

Exportleveranser

Hemma-
marknadslev.

Totala
leveranser

har medfört att importen minskat kraftigt,
med 2,9 % säsongrensat och jämfört med
kvartalet innan. Nedgången balanseras dock
inte av utvecklingen för exporten, som mins-
kat betydligt mer, med 3,8 % mellan de två
senaste kvartalen. Här är det varorna, med
en minskning på 5,9 %, som står för hela
nedgången.

Till följd av minskningar av exporten
även under andra och tredje kvartalet i fjol
var den totala exporten under fjärde kvarta-
let 7,2 % lägre än under motsvarande kvar-
tal 2007. För importen var minskningen
5,4 %. Det betyder att minskningen av
exportnettot motsvarade en nedgång i BNP
med 1,3 procentenheter. Det är framför allt
tre viktiga varuområden som bidragit till
den stora nedgången i varuexporten från
fjärde kvartalet 2007 till fjärde kvartalet
2008: fordon, metaller och maskiner med
minskningar i exportvärdet på 27,6, 16
respektive 7 %.

Dåliga framtidsutsikter för exporten
Den accelererande nedgången i industrins
exportorder indikerar ett fortsatt stort fall i
varuexporten under första kvartalet i år.
Från andra till tredje kvartalet sjönk expor-
torderna med 4,4 %, vilket följdes av en
nedgång för varuexporten med 5,9 %. Från
tredje till fjärde kvartalet hade nedgången i
exportorderna accelererat till ett ras på hela
14 %. Det rör sig dessutom om en bred
nedgång, som kraftigt berör alla områden
inom industrin: gruvor och mineralutvin-
ning, skogsindustri, kemisk industri, stål-
och metallindustri och i synnerhet verk-
stadsindustrin. På det senare området mins-
kade exportorderna mellan tredje och fjärde
kvartalet för teleproduktindustri med 10 %,
för maskinindustrin med 20 % och för
motorfordonsindustrin med 37 %, mätt i
volym.

Utfallet av varuexporten för januari i år
blev också närmast rekordsvagt, med en
minskning på hela 25 % jämfört med janu-
ari 2008, mätt i löpande priser. Värdet av
varuimporten minskade under samma pe-
riod nästan lika mycket, med 23,6 %.

Investeringsuppgången bruten
Försvagningen i ekonomin har nu kommit
även till de fasta bruttoinvesteringarna. Den
långvariga uppåtgående trenden här tycks
nu vara bruten. De fasta bruttoinveste-
ringarna som ökat kraftigt och oavbrutet
kvartal för kvartal sedan tredje kvartalet
2003 har nu minskat svagt både under
tredje och fjärde kvartalet 2008, om än
svagt, med 0,4 respektive 0,2 %, säsongren-
sat och jämfört med närmast föregående
kvartal. Trots detta har ändå investerings-
kvoten i ekonomin, de fasta bruttoinveste-

ringarnas andel av BNP, ökat beroende på
att utvecklingen av BNP är betydligt sämre.
Sålunda steg investeringskvoten under 2008
till 19,6 % från 19 % 2007. Det är den
högsta investeringskvoten sedan 1990.

Under fjärde kvartalet var de fasta brut-
toinvesteringarna 1,2 % lägre jämfört med
motsvarande kvartal 2007. På grund av den
starkare utvecklingen tidigare under året
steg ändå de fasta bruttoinvesteringarna
med goda 3,5 % för helåret 2008. Trots en
svag konjunktur har ändå investeringarna
inom industrin hållits uppe förvånansvärt
väl, med en endast svag minskning fjärde
kvartalet på 0,8 % och en lika svag ökning
för helåret 2008 på 0,6 %. Det var framför
allt ett ras i bostadsinvesteringarna på 14,7 %
som bidrog till investeringsnedgången un-
der fjärde kvartalet. Investeringarna i övriga
byggnader och i transportmedel ökade
starkt. Investeringarna i maskiner och in-
ventarier var på en oförändrad nivå.

På sysselsättningssidan i ekonomin mins-
kade antalet arbetade timmar under fjärde
kvartalet, liksom under tredje kvartalet, med

  Förändring i %
dec 08/ 4 kv 08/ dec 08/
nov 08 3 kv 08 dec 07

Orderingång
Hemma-
marknad –7 –13 –14
Export-
marknad –10 –14 –27
Totalt –9 –13 –22

Leveranser
Hemma-
marknad –8 –9 –11
Export-
marknad –8 –9 –13
Totalt –8 –9 –12

0,4 %, säsongrensat och jämfört med kvar-
talet innan.

Industri
Nationalräkenskapernas säsongrensade upp-
gifter för fjärde kvartalets industriproduk-
tion visade på en mer än fördubblad minsk-
ningstakt jämfört med tidigare under året.
Därmed uppvisade även helåret 2008 en
betydande nedgång. Utvecklingen för fjärde
kvartalet drogs framförallt ner av verkstads-
industrin där produktionen föll avsevärt
mycket kraftigare än under de tre föregående
kvartalen. Nedgången inom livsmedelsin-
dustrin, den skogsbaserade industrin samt
kemi och petroleum var betydligt måttligare
och avvek inte nämnvärt från utvecklingen
under andra och tredje kvartalet.

Den nedgång som har skett av såväl
orderingång som produktion har satt tydli-
ga spår i kapacitetsutnyttjandet. Efter att ha
legat stabilt i närheten av toppnoteringen
på 91,6 % under hela 2007 sjönk utnytt-
jandet, i en tilltagande takt, under hela
2008 och under fjärde kvartalet under-
skreds 84-procentnivån. Den nu så omtala-
de fordonsindustrin visade på den tydligas-
te nedgången och liksom för industrin som
helhet tilltog minskningstakten för varje
kvartal under fjolåret. Vidare visar inte or-
deringången på någon vändning uppåt den
närmaste tiden. Det kan dock sägas att med
den kraftiga lageravveckling som har skett
under fjärde kvartalet kan sambandet mel-
lan orderingången och produktionen till-
fälligt ha minskat. När försäljning sker di-
rekt från lager minskar behovet av att lägga
orderbeställningar och orderingången skul-
le i så fall kunna underskatta det kommande
produktionsbehovet.
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Industrins produktionsvolym
Senaste uppgift: december 2008

Källa: SCB:s industriproduktionsindex

(Philip Andö)

Dramatiskt fall i industriproduktio-
nen
Industriproduktionen minskade kraftigt i
december, med 5,1 % säsongrensat och
jämfört med månaden innan. Nedgången
följde på en stor minskning även mellan
oktober och november, med 2,8 %. Indu-
striproduktionen har nu minskat kraftigt
och oavbrutet sedan i juli i fjol. I december
2008 var industriproduktionen hela 20,3 %
lägre än under motsvarande månad 2007.
Även i ett halvårsperspektiv är nedgången
inom den svenska industrin dramatisk.
Mellan tredje och fjärde kvartalet sjönk
sålunda industriproduktionen med hela
7,8 %, vilket motsvarar en minskning med
35 % omräknat till årstakt.

Industriproduktionen har därmed mins-
kat för varje kvartal under 2008, från top-
pen fjärde kvartalet 2007. Under denna
period har nedgången accelererat kvartal
för kvartal. Det är dessutom många viktiga
branscher som visat en nedgång under varje
kvartal 2008, säsongrensat.

Bred och kraftig nedgång fjärde
kvartalet
Nedgången i industriproduktionen mellan
tredje och fjärde kvartalet är bred och berör
nästan samtliga viktiga branscher. Allra störst
är nedgången för motorfordonsindustrin
samt för stål- och metallindustrin, som
under perioden minskade produktionen
med 14,1 respektive 11,9 %. Även för tele-
produktindustrin som tidigare stått emot
nedgången inom industrin relativt väl föll
nu produktionen kraftigt, med 5,1 %. Det-
samma gäller för den investeringsberoende
maskinindustrin, som nu definitivt är inne
i en nedåtgående trend, med en produk-
tionsminskning på 6,2 %. För den närbe-
släktade metallvaruindustrin, inom verk-
stadsindustrin, sjönk produktionsnivån
ännu mer, med 7,7 %.

Det är inte bara verkstäderna som är
inne i en djup nedgång, även skogsindu-
strin redovisar stora tapp i produktionen,
både trävaruindustrin och massa- och pap-
persindustrin har mellan de två senaste
kvartalen dragit ned produktionsnivån med
drygt 4,5 %, säsongrensat. För den kemis-
ka industrin var nedgången, på 2,4 % inte
lika kraftig som för många andra branscher,
men för denna bransch har produktionen
minskat i princip varje kvartal sedan första
kvartalet 2005.

Nedgången har nu nått även gruvindu-
strin som mellan tredje och fjärde kvartalet

minskade sin produktion med 2,9 %, en
nedgång för andra kvartalet i följd. En
annan bransch som klarat sig hyggligt i den
branta nedgången är livsmedelsindustrin
där produktionen under fjärde kvartalet
minskade med måttliga 1,1 %. Produk-
tionsnivån här ligger nu bara ett par procent
under toppnivåerna under de senaste åren.

Industriproduktionen ned 3,5 %
2008
Industriproduktionen minskade 2008 med
3,5 % från 2007. Ungefär lika stor, 3,3 %
var uppgången under 2007 från 2006.
Nedgången under 2008 är det största fallet
i industriproduktionen under ett år på de-
cennier. T.ex. under lågkonjunkturåret 1991
minskade produktionen med bara 2 %.

De största produktionsminskningarna
under förra året kom från förlag och grafisk
industri samt motorfordonsindustrin med
nedgångar på ca 7 %, med den skillnaden
att hela nedgången för den senare branschen
kom under fjärde kvartalet. Även trävaruin-
dustrin drog ned produktionsnivån kraf-
tigt, med 6,1 %. Mest ökade produktionen
för jord- och stenindustrin, med ca 5 %.

Industrins leverans- och orderläge
Senaste uppgift: december 2008

Källa: SCB:s leverans- och orderstatistik

(Lars Öhman)

Orderingången minskade fjärde
kvartalet
Orderingången till den svenska industrin
minskade med 13,4 % under fjärde kvarta-
let jämfört med tredje kvartalet. Från no-
vember till december föll orderingången
med 8,7 %. Nedgången i december följde
på en minskning med 4,1 % från oktober
till november.

Nedgången med 4,1 % mellan oktober

och november innebär en upprevidering
med 0,2 procentenheter jämfört med den
första publiceringen av novemberuppgif-
terna.

Orderingången från hemmamarknaden
sjönk med 7,0 % från november till decem-
ber efter att ha minskat med 1,2 % från
oktober till november. Under fjärde kvarta-
let minskade orderingången från hemma-
marknaden med 12,7 % jämfört med tred-
je kvartalet.

Orderingången från exportmarknaden
sjönk med 9,9 % från november till decem-
ber efter att ha minskat med 6,0 % från
oktober till november. Under fjärde kvarta-
let sjönk orderingången från exportmark-
naden med 13,9 % jämfört med tredje
kvartalet.

Den totala orderingången sjönk med
22,0 % under december 2008 jämfört med
december 2007. Motsvarande jämförelse
för hemmamarknaden ger en minskning
med 14,1 % och för exportmarknaden en
minskning med 26,7 %. Antalet arbetsda-
gar var 19 under december 2008 jämfört
med 17 under december 2007.

Orderingången under november 2008
minskade med 25,8 % jämfört med no-
vember 2007, vilket innebär en upprevide-
ring med 0,4 procentenheter jämfört med
den första publiceringen av novemberupp-
gifterna.

Under 2008 har orderingången till in-
dustrin totalt minskat med 7,2 % jämfört
med 2007. Orderingången från hemma-
marknaden har under 2008 minskat med
4,4 % medan orderingången från export-
marknaden har minskat med 9,0 %.

Orderingången till investeringsvaruin-
dustrin föll med 12,8 % från november till
december efter att ha minskat med 8,6 %
från oktober till november. Under fjärde
kvartalet sjönk orderingången till investe-
ringsvaruindustrin med hela 17,6 % jäm-

Varuexport, landområden
Andel Förändr

Område 2008 2007 % 08/07
jan–nov jan–nov %

Europa 839 879 794 987 75,5 6
EU-länder 671 776 643 182 60,4 4
Övr. Europa 168 104 151 805 15,1 11

Afrika 32 222 25 580 2,9 26

Amerika 110 007 113 828 9,9 –3
Nordamerika 84 058 91 379 7,6 –8
Central- och
Sydamerika 25 949 22 449 2,3 16

Asien 113 347 100 929 10,2 12
Mellanöstern 28 244 21 627 2,5 31
Övr. länder
i Asien 85 103 79 302 7,6 7

Oceanien och
övr. områden 17 099 15 038 1,5 14

Totalt 1 112 555 1 050 362 100,0 6

Varuimport, landområden
Andel Förändr

Område 2008 2007 % 08/ 07
jan–nov jan–nov %

Europa 857 265 798 288 84,7 7
EU-länder 704 724 673 840 69,6 5
Övr. Europa 152 540 124 448 15,1 23

Afrika 8 747 5 223 0,9 67

Amerika 49 553 46 686 4,9 6
Nordamerika 34 098 33 220 3,4 3
Central- och
Sydamerika 15 455 13 466 1,5 15

Asien 92 525 88 748 9,1 4
Mellanöstern 2 485 2 707 0,2 –8
Övr. länder
i Asien 90 040 86 041 8,9 5

Oceanien och
övr. områden 3 999 2 669 0,4 50

Totalt 1 012 089 941 615 100,0 7
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Försäljningsvolymen inom total detaljhandel
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fört med tredje kvartalet. Inom inverste-
ringsvaruindustrin är det främst telepro-
duktindustrin (SNI 32) och motorfordons-
industrin (SNI 34) som är betydelsefulla för
utvecklingen.

Orderingången till teleproduktindustrin
steg med 2,6 % från november till decem-
ber, men minskade med 10,0 % under fjär-
de kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Orderingången till motorfordonsindu-
strin minskade med 25,5 % från november
till december och med 34,5 % under fjärde
kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Industrins leveranser minskade fjärde
kvartalet
Industrins leveranser minskade med 9,1 %
under fjärde kvartalet jämfört med tredje
kvartalet. Från november till december sjönk
leveranserna med 7,6 %. Leveranserna un-
der november 2008 minskade med 1,3 %
jämfört med oktober, vilket innebär en
nedrevidering med 0,1 procentenheter jäm-

fört med den första publiceringen av no-
vemberuppgifterna.

Leveranserna till hemmamarknaden
sjönk med 7,6 % från november till decem-
ber och med 8,6 % under fjärde kvartalet
jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna till exportmarknaden mins-
kade också med 7,6 % från november till
december. Under fjärde kvartalet minskade
leveranserna till exportmarknaden med
9,4 % jämfört med tredje kvartalet.

De totala leveranserna sjönk med 12,4 %
under december 2008 jämfört med decem-
ber 2007. Motsvarande jämförelse för hem-
mamarknaden ger en minskning med
11,0 % och för exportmarknaden en minsk-
ning med 13,4 %.

Leveranserna under november 2008
minskade med 18,2 % jämfört med no-
vember 2007, vilket innebär en upprevide-
ring med 0,5 procentenheter  jämfört med
den första publiceringen av novemberupp-

gifterna.
Under 2008 har industrins totala leve-

ranser minskat med 2,1 % jämfört med
2007. Leveranserna till hemmamarknaden
har under 2008 minskat med 1,8 % medan
leveranserna till exportmarknaden har mins-
kat  med 2,4 %.

Utrikeshandel
Värdet av Sveriges varuexport uppgick un-
der januari–december 2008 till 1 194 mil-
jarder kronor. Det är en ökning med 5 %
jämfört med januari–december 2007. Sam-
tidigt steg varuimporten med 6 % och upp-
gick till 1 087 miljarder kronor. Det ger ett
handelsnetto på 107 miljarder. Under janu-
ari–december 2007 uppgick handelsnettot
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Detaljhandel
Försäljningsvolym inom detaljhandeln.
Kalenderkorrigerad volymförändring i % jämfört
med motsvarande period föregående år

jan
2009

Dagligvaruhandel 2,6
därav:
Detaljhandel, mest livsmedel 1,0

Specialiserad detaljhandel med
livsmedel, drycker o tobak 12,3

Sällanköpsvaruhandel 1,7
därav:
Klädhandel –0,4
Skohandel –3,1
Möbelhandel –4,6
Elektronikhandel 14,4
Järn- och bygghandel –11,1
Färghandel –11,8
Bokhandel –6,8
Guldsmedshandel –2,6
Sport- o fritidshandel 16,1
Postorderhandel –2,7

Total detaljhandel 2,2
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till 110 miljarder kronor.
Efter en ökning under de tre första kvar-

talen 2008 minskade exporten och impor-
ten under det fjärde kvartalet med 7 respek-
tive 5 %. Exporten av personbilar minska-
de med 9 miljarder kronor, eller 49 %,
under det fjärde kvartalet.

Både Sveriges export till EU-27 och
import därifrån ökade under januari–de-
cember 2008 med 3 %. Exporten till eu-
roländerna steg med 3 % och importen
därifrån med 1 %. Bland EU-länder ökade
exporten till Tyskland med 4 % medan
exporten till Storbritannien och Danmark
ökade med 7 respektive 5 %.

Exporten till Norge ökade med 6 %
samtidigt som importen från Norge ökade
med 10 %. Exporten till Ryssland steg med
27 % och importen därifrån med 51 %.

Exporten till Asien ökade med 13 %
samtidigt som importen därifrån ökade med
5 %. Exporten till Kina ökade med 17 %
medan importen från Kina steg med 3 %.
Exporten till Amerika minskade under 2008
med 3 % samtidigt som importen därifrån
ökade med 7 %. Exporten till USA sjönk
med 9 % medan importen från USA steg
med 5 % jämfört med januari–december
2007.

Exporten av verkstadsvaror var oföränd-
rad för helåret 2008 jämfört med 2007.
Under fjärde kvartalet 2008 minskade dock
exporten med 13 % . Detta beror främst på
den starka minskningen i exporten av per-
sonbilar.

Handelsnetto
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s utrikeshandelsstatistik

(Runo Samuelsson)

Fortsatt nedgång i utrikeshandeln
Den svenska varuexporten uppgick under
januari till 76,3 miljarder kronor medan
varuimporten uppgick till 70,1 miljarder.
Det ger ett handelsnetto på 6,2 miljarder
kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett över-
skott på 6,2 miljarder kronor under januari
2009. För januari 2008 var överskottet 9,9
miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari 2009
uppgick till 76,3 miljarder kronor och varu-
importens till 70,1 miljarder kronor. Varu-
exportens värde minskade med 25 % och
varuimporten med 24 % jämfört med ja-
nuari 2008. Antalet vardagar i januari 2009
var två mindre jämfört med januari 2008.

Handeln med länder utanför EU gav ett
överskott på 6,4 miljarder kronor medan
EU-handeln gav ett underskott på 0,2 mil-
jarder kronor.

Rensat för säsongspåverkan visar han-
delsnettot ett överskott på 4,6 miljarder
kronor för januari 2009 och 4,8 miljarder
för december 2008. För november 2008 var
motsvarande värde 4,8 miljarder.

Under den senaste tremånadersperio-
den (november 2008–januari 2009) har
värdet av varuexporten minskat med 16 %
medan varuimporten har minskat med 15 %
i värde jämfört med motsvarande period ett
år tidigare. Varuexportvärdet under denna
period uppgick till 251,2 miljarder kronor
och varuimportvärdet till 230,3 miljarder
kronor. Handelsnettot för november 2008–
januari 2009 gav därmed ett överskott på
20,9 miljarder kronor. För motsvarande
månader 2007–2008 noterades ett över-
skott på 29,6 miljarder kronor.

Varuhandel, sam-
färdsel och tjänster
Total detaljhandel
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s o HUI:s detaljhandelsindex

(Daniel Wester SCB, Jonas Arnberg HUI)

Återhämtning för detaljhandeln
Den svenska detaljhandeln återhämtade sig
i januari efter en tids svag utveckling, med
en relativt kraftig nedgång i försäljningen
sedan i juli i fjol. I januari ökade sålunda
försäljningsvolymen inom den totala de-
taljhandeln med starka 1,3 %, säsongrensat
och jämfört med december. Det var den
första ökningen för detaljhandeln sedan
augusti i fjol, dvs. uppgången i januari
följde på försäljningsminskningar fyra må-
nader i följd.

Redan i december kunde en viss stabili-

Forts. sid 9

sering skönjas för detaljhandeln då ned-
gången från november var marginell, med
0,1 %. Utvecklingen under de senaste två
månaderna kan därför innebära något av ett
trendbrott för detaljhandeln. Bakom för-
bättringen i januari står både dagligvaru-
och sällanköpsvaruhandeln med goda ök-
ningar i försäljningsvolymen. Trots stabili-
seringen den senaste tiden minskade ändå
försäljningsvolymen för detaljhandeln un-
der den senaste tremånadersperioden no-
vember–januari med 0,9 %, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tre-
månadersperiod. Det innebär en nedgång
med 3,7 % omräknat till årstakt.

Dagligvaruhandeln steg i januari
Även mätt över tolv månader visade detalj-
handeln i januari en återhämtning och ök-
ning efter tidigare nedgångar fyra månader
i följd. I januari i år steg sålunda försälj-
ningsvolymen för den totala detaljhandeln,
exkl. bensinstationer, med 2,2 %, kalen-
derkorrigerat och jämfört med motsvaran-
de månad 2008. Det var för en gångs skull
dagligvaruhandeln, med en uppgång på
2,6 % som främst bidrog till förbättringen.
Till detta bidrog i hög grad en mycket
kraftig uppgång för Systembolaget på hela
18,3 %.

Sällanköpsvaruhandeln steg samma pe-
riod med 1,7 %. Här var det elektronikhan-
deln samt sport- och fritidshandeln som var
vinnare med stora ökningar i försäljnings-
volymen på 14,4 respektive 16,1 %. För
den förstnämnda branschen var det som
vanlig betydande prissänkningar på sorti-
mentet som låg bakom volymökningen.
Mätt i löpande priser och kalenderkorrige-
rat minskade försäljningen i stället med ca
12 %. Järn- och bygghandeln samt möbel-
handeln visade istället på nytt stora minsk-
ningar i försäljningsvolymen på 11–12 %.
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Industriproduktionen och trenden
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Dramatisk nedgång för industrin
Den svenska industrin befinner sig nu tvek-
löst i ett mycket bekymmersamt läge. Kon-
junkturläget har försämrats dramatiskt un-
der de senaste månaderna, men faktum är
att Industriproduktionsindex (IPI) har va-
rit neråtgående under i stort sett hela 2008.
Nedgången under slutet av 2008 är, oavsett
hur jämförelsen görs, en av de största nå-
gonsin. Kvartalsförändringen, som ger en
stabilare bild än månadsförändringen, visar
på en nedgång på 13,3 % mellan fjärde
kvartalet 2008 och motsvarande kvartal
2007. Vid en jämförelse med föregående
kvartal , baserad på säsongrensade respekti-
ve trendutjämnade data, uppvisar fjärde
kvartalet en nedgång med 7,8 respektive
5,8 %. Det motsvarar i årstakt, i båda fal-
len, en nedgång klart över 20 %.

På månadsbasis är utvecklingen dock
motsägelsefull då den säsongrensade serien
pekar på en accelererande minskningstakt
under december månad medan den trend-
utjämnade serien, som innehåller prognos-
inslag tyder på en uppbromsning av fallet.
Det senare kan tyda på en vändpunkt, men

samtidigt ska tolkningen av de skilda signa-
lerna göras med försiktighet då den trend-
utjämnade seriens svaghet är dess känslig-
het vid den senaste perioden.

Avmattning under lång period
Även om nedgången i industriproduktio-
nen var dramatisk under fjärde kvartalet –
en nedgång som för många kom både
plötsligt och oväntat – har raset inom den
svenska industrin föregåtts av en längre tids
stadig avmattning i konjunkturen. Den
första signalen om en avmattning kom
redan andra halvåret 2006, då ökningstak-
ten i orderingången successivt dämpades
till bara ett par procent i årstakt vid årsskif-
tet 2006/07. Tecknen på ett omslag i kon-
junkturen blev ännu tydligare under våren
och sommaren 2007 då tillväxten i indu-
striproduktionen låg klart under den lång-
siktiga trenden.

Efter en kort återhämtning hösten 2007,
i anslutning till förstärkningen av den ame-
rikanska industrikonjunkturen, följde se-
dan den definitiva nedgången i den svenska
industrikonjunkturen. I december 2007
vände orderingången till industrin ned de-
finitivt för att sedan minska oavbrutet och
i en accelererande takt. Nedgången i indu-
strikonjunkturen accentuerades någon
månad in på 2008 då industriproduktio-
nen började utvecklas betydligt under den
långsiktiga trenden, vilket i praktiken inne-
bar inledningen av en period med kraftigt
minskande industriproduktion.

I Konjunkturinstitutets konjunkturba-
rometer – som ofta visat sig ge senare
information om vändpunkter i industri-
konjunkturen – visade Konfidensindika-

torn för industrin ett värde under dess lång-
siktiga genomsnitt först i juni 2008.

Avvikelse från trenden
Ett tydligt tecken på en försämring av indu-
strikonjunkturen är när IPI börjar uppvisa
negativa förändringstal, något som sällan
sker flera tidsperioder i följd. När IPI visar
på ihållande minustal då är dock lågkon-
junkturen oftast redan ett faktum. För att få
en tidigare signal om att en nedgång är
förestående kan man, istället för att se till en
absolut förändring, se till utvecklingen i
förhållande till den långsiktiga trenden . En
utveckling som överstiger trenden innebär
då en konjunkturmässig förstärkning och
en utveckling under trend innebär en kon-
junkturmässig försvagning. Med andra ord
– när IPI-kurvan i första diagrammet lutar
brantare än trendlinjen stärks industrikon-
junkturen och när trendlinjen lutar brantare
än IPI-kurvan försvagas industrikonjunk-
turen. Observera att det inte spelar någon
roll om IPI-kurvan befinner sig ovanför eller
under trendlinjen eftersom det är lutning-
en, det vill säga tillväxttakten som är intres-
sant – inte nivån.

För att förtydliga kurvans avvikelse från
trenden kan trendutvecklingen dras bort
från IPI-utvecklingen, detta har gjorts i an-
dra diagrammet. Där syns hur kurvan varie-
rar runt nollsträcket som i det här fallet
motsvarar trenden, som i sin tur motsvarar
en ökning av industriproduktionen med
0,2–0,3 % i genomsnitt per månad. I dia-
grammet framträder förstärkningarna och
försvagningarna i industrikonjunkturen tyd-
ligt som avvikelser från nollsträcket, det vill
säga trenden. Där framgår även tydligt hur
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Konsumentprisernas utveckling
December föregående år = 100

2007

2008

2009

jan Förändring i procent sedan
dec 2008 jan 2008

KPI –0,4 1,3
NPI –0,1 1,5
HIKP –0,1 2,0
KPIX –0,5 1,7
KPIF –0,2 2,1

NPI (Nettoprisindex) anger förändringen av
konsumentpriserna exkl. nettot av indirekta skatter
och subventioner.
HIKP (Harmoniserat konsumentprisindex) har
utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart
mått på inflationen.
I KPIX (tidigare benämnd UND1X) exkluderas
räntekostnader för egna hem samt effekten av
ändrade indirekta skatter (utom lönerelaterade
indirekta skatter) och subventioner från KPI.
I KPIF (KPI med fast ränta) beräknas
egnahemsägarnas räntekostnader vid en konstant
räntesats.

De svenska inflationsmåtten

Forts. från sid 7

För guldsmedshandeln steg omsättningen i
löpande priser svagt, med 0,8 % medan en
nedgång registrerades i fasta priser på 2,8 %.

Personbilar och lastbilar
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SIKA:s register för fordonsstatistik

(Inge Karlsson SCB, Anette Myhr SIKA)

Personbilarna på lägsta nivån sedan
1996
I januari i år fortsatte den djupa nedgången
på personbilsmarknaden i Sverige med oför-
minskad styrka. Antalet nyregistrerade per-
sonbilar minskade då med 4,8 %, säsong-
rensat och jämfört med december i fjol. Det
är den lägsta nivån’för nyregistreringarna
sedan september 1996. Under tremåna-
dersperioden november–januari minskade
nyregistreringarna med 15 %, säsongrensat
och jämfört med närmast föregående tre-
månadersperiod, vilket motsvarar en ned-
gång med hela 75 % omräknat till årstakt.

Under januari i år nyregistrerades endast
12 371 personbilar mot 19 343 i januari
2008. Det är en nedgång med 36 %.

Nedgången för lastbilarna bromsade
Efter en oavbruten nedgång på lastbils-
marknaden sedan i augusti i fjol bromsades
nedgången upp i januari då antalet nyregist-
rerade lastbilar var oförändrat jämfört med
december, säsongrensat. Mätt över tolv
månader är minskningen stark. I januari
nyregistrerades 2 297 lastbilar mot 3 502 i
januari 2008, en nedgång med 34,4 %.

Byggmarknad
Byggföretagen sänker priserna
Byggkonjunkturen har enligt Konjunktur-

barometern försvagats ytterligare jämfört
med förra månaden. Konfidensindikatorn
har fallit 9 enheter och läget i branschen är
svagare än normalt. Över hälften av företa-
gen rapporterar att såväl orderingång som
byggande och sysselsättning har minskat de
senaste månaderna. Dessutom uppger näs-
tan 90 % av företagen att anbudspriserna
har sänkts. När det gäller orderläget finns
det dock skillnader mellan de olika verk-
samhetsområdena i byggsektorn. Läget är
för närvarande bäst bland företag med hu-
vudsaklig inriktning på väg- och anlägg-
ningsverksamhet. Här är flertalet företag
nöjda eller mycket nöjda med orderstock-
ens storlek. Läget är sämst bland företag
med inriktning mot husbyggande där näs-

Bidrag till
                                       Förändr från förändr

Föreg. jan  sedan jan
månad 2008 20081)

Livsmedel och alko- 0,9 5,5 0,7
holhfria drycker

Alkoholhaltiga 0,2 3,0 0,1
drycker och tobak

Kläder och skor –10,8 2,5 0,1

Boende 0,7 2,2 0,6

Inventarier och –0,9 1,8 0,1
hushållsvaror

Hälso- och sjukvård 2,4 –1,7 –0,1

Transport 1,1 –2,9 –0,4

Post och tele- –0,7 –5,2 –0,2
kommunikationer

Rekreation och kultur –1,4 –0,6 –0,1

Utbildning 0,2 3,6 0,0

Restauranger –0,2 4,2 0,2
och logi

Div varor och tjänster 0,2 1,7 0,1

KPI TOTALT –0,4 1,3 1,3

Konsumentprisernas förändring

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

Januari 2009

avmattningen inleddes i slutet av 2006 även
om ökningstakten höll sig över trenden
fram till början av 2007. I slutet av 2008 låg
sålunda den månadsvisa förändringen av
industriproduktionen närmare 2,5 procen-
tenheter  under den trendmässsiga.

Samstämmig branschbild
Branschuppslutningen i nedgången under
fjärde kvartalet 2008 var i det närmaste total
– av 41 branschaggregat  inom tillverk-
ningsindustrin visade alla utom tre på en
minskning. Av det tre branscher som inte
minskade var stenkols- och petroleumin-
dustrin ensam om att uppvisa en någorlun-
da tydlig ökning. Vidare var nedgången för
tunga branscher som stål- och metallverk,
metallvaruindustrin, motorfordonsindu-
strin och massa- och pappersvaruindustrin
den största under 1990- och 2000-talet.
Med undantag för motorfordonsindustrin,
som ovanpå konjunkturnedgången befin-
ner sig i en strukturell kris, är det med andra
ord de råvarunära branscherna som har
drabbats värst. Omfattningen av nedgång-
en blir ännu tydligare i ett längre tidsper-
spektiv då hälften av branscherna har mins-
kat under de fyra senaste kvartalen eller
ännu längre tillbaka. Nedgången i har där-
med varit spridd över branscherna under en
längre tid och har inte inträffat plötsligt.
Det som har överraskat är istället den acce-
lererande takt med vilken produktionen
har minskat under fjärde kvartalet och att
det har skett samtidigt över i stort sett hela
linjen.

Orderingången ger ingen snar
vändning
Industrins orderingång ger en tidig indika-
tion om industriproduktionens utveckling
då den, tillsammans med lagerstocken, ger
information om kommande produktions-
behov. Att döma av orderingången den
senaste tiden kan ingen uppgång i produk-
tionen väntas inom den närmaste tiden.

Trendutjämnade uppgifter för orderin-
gången visar att den är tillbaka på samma
nivå som i slutet av 2003, detta efter att ha
minskat 13 månader i rad. Minskningstak-
ten accelererade från december 2007 fram
till och med oktober 2008, men under
november och december var minsknings-
takten något svagare om än fortfarande
mycket dramatisk. Sedan augusti i fjol har
orderingången minskat med 2 % eller mer
per månad. Exportorderingången – som
brukar vara ledande – inledde nedgången,
men sedan i augusti har minskningen i
hemmaorderingången varit lika dramatisk
som för exportorderingången.

Tomas Thorén, SCB, tomas.thoren@scb.se
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tan 90 % är missnöjda med ordersocken.

Bostadsbyggare mest pessimistiska
Förväntningarna inom byggindustrin är
pessimistiska. Över hälften av företagen
räknar med fortsatt minskad orderingång,
lägre byggvolymer och personalnedskär-
ningar. Dessutom väntas anbudspriserna
falla ytterligare. Även när det gäller förvänt-
ningarna är företag med huvudsaklig in-
riktning på väg- och anläggningsverksam-
het minst pessimistiska. Här förutser när-
mare tre fjärdedelar av företagen att byggan-
det blir oförändrat under perioden. Pessi-
mismen är störst bland företag som huvud-
sakligen är verksamma inom bostadsbyg-
gande.

Priser
Konsumentprisindex, nettopris-
index och harmoniserat index
för konsumentpriser
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s konsumentprisindex

(Peter Nilsson)

Högre inflationstakt
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, ökade till
1,3 % i januari 2009 från 0,9 % i december
2008. Konsumentprisindex sjönk med
0,4 % mellan december och januari. Därav
bidrog prisnedgångar med 0,1 procenten-
heter. Förändringar i varukorgens samman-
sättning i samband med årsskiftet bidrog
nedåt med ytterligare 0,3 procentenheter.
Under samma period föregående år sjönk
konsumentprisindex med 0,7 %.

Senaste månaden: priserna ned 0,4 %
Konsumentprisindex sjönk i genomsnitt

med 0,4 % från december 2008 till januari
2009. Därav bidrog prisnedgångar mellan
december och januari med 0,1 procenten-
heter. Vid varje‘årsskifte ändras samman-
sättningen av den varukorg som ligger till
grund för beräkningarna. Effekten på kon-
sumentprisindex härav var vid detta årsskif-
te –0,3 procentenheter. Sådana ändringar
görs vid varje årsskifte och innebär att pris-
förändringarna kan baseras på en aktuell
konsumtionssammansättning.

Stora prissänkningar på kläder
Nedgången i konsumentprisindex i januari
utgörs främst av säsongnormala indexsänk-
ningar på kläder och skor (–10,9 %) samt
paketresor (–5,7 %) som påverkade nedåt
med 0,6 respektive 0,1 procentenheter.
Nedgångar på hemelektronik (–2,7 %) och
lägre räntekostnader för egnahem                   (–
2,8 %) bidrog ytterligare nedåt med 0,2
respektive 0,1 procentenheter.

Den totala nedgången motverkades sam-
tidigt av de hyreshöjning (1,3 %) som hun-
nit färdigställas i januari vilka bidrog uppåt
med 0,2 procentenheter och av indexhöj-
ningar på livsmedel (0,9 %), sjuk och tand-
vård (4,6 %) och bensin (3,9 %) som var-
dera påverkade uppåt med 0,1 procenten-
heter. En höjning av den kommunala fast-
ighetsavgiften (15,1 %) främst på grund av
ändrade taxeringsvärden bidrog ytterligare
uppåt med 0,1 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp
1,3 %
Inflationstakten, räknad som förändringen
under de senaste tolv månaderna, var 1,3 %
i januari 2009. I december 2008 var infla-
tionstakten 0,9 %. Effekten på indextalen
av den ändrade sammansättningen av varu-
korgen vid det senaste årsskiftet har påver-

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Storbritannien

Norge

Finland

Sverige

Danmark

EU 25

Nederländerna

Tyskland

Frankrike

USA

procent
Inflationstakten i olika länder

EU-länder och Norge enligt HIKP

dec 08/dec 07
jan 09/jan 08

kat den redovisade inflationstakten i januari
uppåt med cirka 0,2 procentenheter jäm-
fört med i december.

Högre livsmedelspriser (5,5 %) det se-
naste året påverkade inflationstakten uppåt
med 0,7 procentenheter i januari 2009.
Ökade boendekostnader (2,2 %) bidrog
uppåt med 0,6 procentenheter. Därav bi-
drog högre el- och bränslepriser (10,9 %)
och höjda hyror (3,1 %) med 0,5 respektive
0,4 procentenheter uppåt. Ökade kostna-
der för reparationer (2,7 %) och högre kom-
munal fastighetsavgift (14,4 %) på grund
av ändrade taxeringsvärden påverkade upp-
åt med 0,1 procentenheter vardera. Sänkta
räntekostnader för egnahem (–9,3 %) mot-
verkade samtidigt den totala ökningen av
boendekostnaderna med 0,5 procentenhe-
ter nedåt.

Dyrare restaurangbesök (4,8 %) bidrog
uppåt på inflationstakten med drygt 0,2
procentenheter i januari. Prishöjningar på
kläder (3,6 %), inventarier och hushållsva-
ror (1,8 %), tobak (6,0 %), lokaltrafik
(7,4 %) och inom gruppen diverse (1,7 %)
där bl.a. produkter för personlig hygien och
bilförsäkring ingår påverkade uppåt med
0,1 procentenheter vardera.

Den totala uppgången i konsumentpri-
serna motverkades främst av prissänkning-
ar på bensin (–12,4 %) som bidrog nedåt
med 0,5 procentenheter i januari. Lägre
priser på teletjänster och teleutrustning
(–6,0 %) påverkade ytterligare nedåt med
0,2 procentenheter. Prissänkningar inom
gruppen rekreation och kultur (–0,6 %)
och sjuk- och tandvård (–3,9 %) påverkade
nedåt med 0,1 procentenheter vardera.

KPI för januari 2009 var 297,88
(1980=100).
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Priserna i producent-,
export- och importleden
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s producentprisindex

(Martin Kullendorff)

Producentpriser
Producentpriserna totalt steg med 0,9 %
från december till januari. Höjda priser på
övriga maskiner lämnade det enskilt största
bidraget, med 0,3 procentenheter. Stigande
priser på motorfordon, släpfordon och på-
hängsvagnar samt papper och papp bidrog
med 0,2 procentenheter var.

På hemmamarknaden steg producent-
priserna från december till januari med
0,5 %. Stigande priser på el, gas, värme och
kyla samt motorfordon, släpfordon och
påhängsvagnar bidrog med 0,3 respektive
0,2 procentenheter till uppgången. Priserna
på metaller sjönk, och bidrog med 0,2
procentenheter nedåt. Priserna på hemma-
marknaden inom el, gas och fjärrvärme steg
från december till januari med i genomsnitt
2,4 %. Elpriserna, exklusive skatt och nät-
avgifter, steg med 0,7 % jämfört med före-
gående månad. Från januari 2008 till janu-
ari 2009 har priserna inom el, gas och
fjärrvärme ökat med i genomsnitt 10,1 %.
Under samma tolvmånadersperiod har el-
priserna, exkl. skatt och nätavgifter stigit
med 12,8 %.

Priserna på exportmarknaden ökade
under perioden december till januari med i
genomsnitt 1,2 %. De största effekterna
fick prisökningarna inom övriga maskiner
samt motorfordon, släpvagnar och påhäng-
svagnar som bidrog med vardera 0,5 pro-
centenheter uppåt. Prisstegringar notera-
des också på papper och papp, som bidrog
med 0,2 procentenheter uppåt. Priserna på
petroleumprodukter sjönk, vilket motver-
kade uppgången med 0,2 procentenheter.

Under de senaste tolv månaderna har
producentpriserna stigit med 3,9 %, vilket
är lägre än föregående månad då motsva-
rande siffra var 4,6 %. Uppdelat på hem-
mamarknaden och exportmarknaden har
priserna ökat med 1,9 respektive 5,8 %
under samma period. Motsvarande tolv-
månadersförändring var föregående månad
3,0 % för hemmamarknaden och 6,0 %
för exportmarknaden.

Importpriser
Importpriserna ökade med i genomsnitt
1,4 % från december till januari. Höjda
priser noterades främst på övriga maskiner
som bidrog med 0,4 procentenheter till
uppgången. Priserna på motorfordon, släp-
vagnar och påhängsvagnar samt elappara-
tur steg, vilket bidrog med 0,3 respektive

0,2 procentenheter uppåt. Sjunkande pri-
ser på metaller bidrog till att dämpa upp-
gången med 0,3 procentenheter, medan
sjunkande priser på baskemikalier bidrog
med 0,2 procentenheter nedåt.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den har importpriserna stigit med 1,1 %
vilket är lägre än föregående månad då
motsvarande siffra var 1,7 %.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs.
producentpriser på hemmamarknaden och
importpriser sammantaget, steg i genom-
snitt med 1,0 % från december till januari.
Prisstegringar på motorfordon, släpvagnar
och påhängsvagnar samt övriga maskiner
bidrog med 0,3 respektive 0,2 procenten-
heter till uppgången. Lägre priser noterades
på metaller vilket bidrog till att dämpa
uppgången med 0,3 procentenheter. Priser-
na på konsumtionsvaror steg med 0,8 %
från december till januari.

Under den senaste tolvmånadersperio-
den har priserna för inhemsk tillgång stigit
med 1,5 %, vilket är en minskning jämfört
med december då motsvarande siffra var
2,4 %. Priserna på konsumtionsvaror har
stigit med 5,6 % medan priserna på energi-
relaterade varor har sjunkit med 13,6 %
under samma period. Vidare ökade priser-
na på insatsvaror och investeringsvaror med
2,6 respektive 7,4 %.

Byggpriser
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s byggprisindex

(Jana Kaarto)

December 08 – januari 09 –0,3 %
Faktorprisindex gick ned med 0,3 % mel-
lan december 2008 och januari 2009. Bygg-

herrens kostnader sjönk med 1,2 %. Sänk-
ningen beror främst på lägre räntor, men
även allmänna kostnader och kostnaden för
projektering minskade. Entreprenörens
kostnader sjönk med 0,2 %. Den största
sänkningen var kostnaderna för transpor-
ter, drivmedel och elkraft som tillsammans
gick ned med 1,1 %. Minskningen inom
den gruppen beror främst på att kostnaden
för dieselolja och elkraft sjönk med 1,8 %
vardera. Kostnaden för lastbilstransporter
minskade också. Byggmaterialkostnaderna
och kostnaderna för löner sjönk båda med
0,1 %. Entreprenörens övriga omkostna-
der sjönk, medan kostnaden för maskiner
ökade. Störst påverkan på byggmaterial-
kostnaderna i januari hade betongvaror som
sjönk med 0,9 %, trävaror som sjönk med
0,4 % samt kostnaderna för järn och stålva-
ror som sjönk med 0,8 %. Minskningen av
byggmaterialkostnaderna dämpades av att
priset på målning och golvmaterial båda
ökade med 0,6 %. El-materiel ökade med
0,7 % och VVS-material ökade med 0,1 %.

Januari 08 – januari 09 +2,8 %
Faktorprisindex steg med 2,8 % mellan ja-
nuari 2008 och januari 2009. Motsvarande
förändring i årstakt var +4,8 % i oktober,
+4,2 % i november och +3,2 % i december.
Beroende på räntesänkningen med 38,5 %
minskade byggherrekostnaderna 6,6 %.
Entreprenörens kostnader steg med 3,8 %,
vilket lyfte totalindex med 3,5 procenten-
heter. Byggmaterial har haft den största
påverkan på entreprenörens kostnader. Pri-
set på byggmaterial steg med 5,2 %. En av
de byggvaror som påverkade byggmaterial-
kostnaderna mest var järn och stål som steg
med 13,9 %. Transporter, drivmedel och
elkraft gick upp med 0,9 %. Inom den
gruppen minskade priset på dieselolja med
9,6 % medan priset på elkraft ökade med
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Arbetsmarknad

Antal sysselsatta, Antal arbetade Antal arbetslösa,
1 000-tal timmar, 10 000-tal 1 000-tal
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

jan 4 442 4 494 4 478 13 656 13 220 12 270 331 307 351
feb 4 441 4 535 14 678 15 020 305 293
mar 4 418 4 529 14 622 13 980 330 304
apr 4 484 4 576 13 816 15 710 311 293
maj 4 535 4 594 13 903 14 730 293 289
jun 4 596 4 686 14 164 14 510 387 416
jul 4 761 4 798   9 269   9 510 274 295
aug 4 662 4 685 11 981 11 480 262 256
sep 4 522 4 566 15 366 15 490 269 288
okt 4 558 4 593 15 685 15 780 274 280
nov 4 575 4 559 15 330 15 390 252 304
dec 4 520 4 519 13 340 13 300 267 309
Uppgifterna baserar sig på den nya åldersindelningen i AKU, dvs. 15–74 år, och antal arbetslösa inkluderar heltidsstuderande som sökt och
kunnat ta arbete.

Sysselsättning och arbetslöshet
Senaste uppgift: januari 2009

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar

Serie Am (Martina Stoller)

13,8 %. Entreprenörens övriga omkostna-
der steg med 2,0 %, medan kostnaderna för
maskiner steg med 1,4 %. Kostnaderna för
löner gick upp med 3,2 % på årsbasis.

Arbetsmarknad
Enligt AKU var 4 478 000 personer syssel-
satta under januari. Det har inte skett någon
statistisk säkerställd förändring jämfört med
förra året. Antalet arbetslösa ökade med
44 000 personer till 351 000 och var 7,3 %
av arbetskraften. Antalet arbetade timmar
var i genomsnitt 122,7 miljoner per vecka.
Kalenderkorrigerat minskade de arbetade
timmarna med 1,9 %. Enligt Arbetsför-
medlingen fortsatte även i januari varslen
att vara höga och efterfrågan på arbetsmark-
naden låg.

Höga varselnivåer även i januari
I hela landet varslades 17 000 personer om
uppsägning, det var 13 400 personer mer än
ökningen i januari förra året. Enbart Gävle-
borgs län berördes marginellt av ökningen.
Däremot var Västra Götalands län och
Stockholms län värst drabbade av ökningen
i antal varsel. De industribranscher som
uppvisade störst ökning var transportme-
delsindustri, maskinindustri och uppdrag-
sverksamhet. Själva tillverkningsindustrin
stod för knappt 60 % av alla varslen i janu-
ari. Även den offentliga landstingssektorn
varslade relativ många personer, 1300 per-
soner.

Arbetsförmedlingen registrerade 50 000
nya lediga platser under januari. Det blev
dock 23 000 färre nyanmälda lediga platser

jämförd med året innan. Även i detta fall
blev nedgång starkast inom transportväsen-
det, uppdragsverksamhet och byggbran-
schen, och det gällde även för verkstadsin-
dustrin. Under januari fick 36 000 inskriv-
na vid arbetsförmedlingen börja ett nytt
arbete men detta var 15 000 personer färre
än året innan. Samtidig blev de nyinskrivna
arbetslösa 44 000 i januari, en ökning med
25 % jämförd med januari 2008 som för-
delades på alla åldersgrupper.

Arbetslösheten ökade mest för män
Antal arbetslösa ökade med 44 000 perso-
ner i januari, till 351 000 personer. Därmed
blev den relativa arbetslösheten 7,3 % och
ökade med 0,9 procentenheter jämfört med
året innan. Precis som i december 2008, var
ökningen av antalet arbetslösa i januari
starkast hos män, med 41 000 jämfört med
januari 2008. Ökningen var dock störst i
åldersgruppen 25–64 år, med 29 000 vilket
motsvarar 33 %. Ungdomar i åldern 15–24
år berördes i samma utsträckning. Antalet
arbetslösa i denna åldersklass var 136 000
personer.

Arbetade timmar blev färre
I genomsnitt var de arbetade timmarna
122,7 miljoner per vecka, vilket är en minsk-
ning med 9,5 miljoner timmar eller 7,2 %
jämfört med för ett år sedan. Nedgången
blev 1,9 % när kalenderkorrigeringar gjorts
för semester, helgdagar eller liknande.

Nedgången i antal arbetade timmar sked-
de i branscherna tillverkning, energi, bygg-
verksamhet, transport, finansiell verksam-
het, företagstjänster och utbildning. Största
nedgångarna var hos män, med en minsk-
ning på 17 % i antal arbetade timmar för
tillverkning och energi samt 13,8 % för
byggverksamhet.

Ingen statistiskt säkerställd föränd-
ring för sysselsättningen
I januari var 4 478 000 personer i åldern

15–74 år sysselsatta, det är inget statistisk
säkerställd förändring jämfört med året inn-
an. Däremot minskade sysselsättningsgra-
den med 1 % till 64,7, minskningen var
starkast för män med 1,6 %. Av de sysselsat-
ta var 3 694 000 i arbete, vilket är 129 000
färre än föregående år. Detta förklaras av en
stark nedgång för män, med 128 000, som
delvis beror på en ökning i semester- och
ledighetsuttag jämfört med januari 2008.

Arbetskraftskostnader
och löner inom industrin
Senaste uppgift: december 2008

Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik

(Ann-Marie Persson, Allan Henrysson)

Den preliminära genomsnittliga timlönen
för en arbetare var under december 2008
136,90 kronor exklusive övertidstillägg och
138,80  kronor inklusive övertidstillägg,
vilket är en ökning  med 3,6 % respektive
3,2 % jämfört med december 2007. Under
december 2008 var den preliminära ge-
nomsnittliga månadslönen för tjänstemän
exklusive rörliga tillägg 31 340 kronor och
inklusive rörliga tillägg 31 950 kronor, vil-
ket är en ökning med 4,2 respektive 3,9 %
jämfört med december 2007.

Arbetskostnaden för en arbetare inom
utvinning av mineral och tillverkningsin-
dustrin har för december 2008 beräknats
till 243,61 kronor per timme, vilket ger ett
arbetskostnadsindex på 168,7 en ökning
med 2,4 % jämfört med december 2007.
Arbetskostnaden för en arbetare inom den
privata sektorn totalt har för december 2008
beräknats till 231,51 kronor per timme och
för tjänstemän inom den privata sektorn till
49 250 kr per månad. Detta ger ett arbets-
kostnadsindex för arbetare på 167,5 en
ökning med 3,0 % jämfört med december
2007. Motsvarande index för tjänstemän
blir 187,6 en ökning med 4,6 % jämfört
med december 2007.

Finansmarknad
Ny stor räntesänkning av Riksbanken
Riksbanken sänkte i början av februari repo-
räntan med en hel procentenhet och räntan
ligger nu på 1 %. Så lågt har inte räntan legat
sedan reporäntan infördes som Riksban-
kens styrränta 1994. Trots detta flaggar
Riksbanken för att det kan komma ytterli-
gare sänkningar framöver för att dämpa
fallet i produktion och sysselsättning och
för att klara inflationsmålet.

Markandsräntorna har som en följd av
detta pressats nedåt. De korta har sjunkit
mest men även de långa räntorna har sjun-
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Ekonomisk statistik – mars

Information om kommande publicering
av SCB:s statistik finns tillgänglig på
SCB:s webbplats www.scb.se
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Datum Avser period

Arbetskostnadsindex, privat sektor 02 dec
Inregistrering av fordon 02 feb
Volymutveckling imp o exp 05 kv 4 –08
Näringslivets investeringar 09 enl feb
Aktivitetsindex 10 jan
Industrins lev o order 10 jan
Industriproduktionsindex 10 jan
Konsumentprisindex 12 feb
Småhusbarometern 16 feb
Arbetskraftsundersökningen 19 feb
Producentprisindex 24 feb
Export, import o handelsnetto 25 feb
Finansräkenskaperna 26 kv 4 –08
Detaljhandelns försäljning 27 feb
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kit. Tremånadersräntan på en svensk stats-
skuldväxel låg den 26 februari på 0,55 %
vilket är 65 räntepunkter lägre än vid ut-
gången av januari. Räntan på en tioårig
statsobligation har gått ner från 3,12 % den
30 januari till 2,86 % den 26 februari.

Konjunkturen fortsätter att försämras
Nya siffror från OECD visar att hushållens
konfidensindikator sammantaget för
OECD-länderna i januari låg på den lägsta
nivån hittills.

I Sverige har industriproduktion och
orderingång i den svenska industrin gått ner
rejält under slutet av 2008. Tillväxtsiffrorna
för fjärde kvartalet visade att Sveriges BNP
minskat med 4,9 % jämfört med fjärde
kvartalet 2007. Detta var mer än vad de
flesta på marknaden räknat med. KI:s kon-
junkturbarometer indikerar dock att den
värsta nedgången stannat av. I februari steg
hushållens konfidensindikator för fjärde

månaden i rad. Det rör sig dock om små
uppgångar och nivån är fortfarande mycket
låg. Den totala indikatorn var i stort sett
oförändrad mellan januari och februari.

Det stora stimulanspaketet i USA beräk-
nas bidra till att årets underskott i statsfi-
nanserna landar på 1 750 miljarder dollar,
vilket motsvarar 12 % av landets BNP.
Krisbekämpningen innefattar bland annat
skattesänkningar, ökat arbetslöshetsstöd och
förbättringar i skolor, sjukvård och infra-
struktur.

Blandad börsutveckling
Stockholmsbörsen gick totalt sett upp nå-
got under februari trots att det under andra
halvan av månaden var mer nedåt än uppåt.
Vid stängning den 26 februari låg Affärs-
världens generalindex 3,1 % högre än sista
handelsdag i januari. Bäst gick aktierna i
finanssektorn som efter en stor nedgång i
januari nu återhämtade sig något och steg
med 6,4 %.

I New York har börsen utvecklats sämre
än i Stockholm. Dow Jones gick ned med
10,2 % mellan 30 januari och 26 februari
och Nasdaqbörsen gick under samma peri-
od ned med 5,8 %.

Kronan på historisk låg nivå
Riksbankens räntesänkning har även fört
med sig en effekt på kronkursen. Den 26
februari handlades kronan till den lägsta
nivån någonsin mot euron. Då låg genom-
snittskursen på 11,30 kronor/euro vilket är
ca 70 öre dyrare jämfört med utgången av
januari. En dollar kostade samtidigt 8,88
kronor, 64 öre dyrare än genomsnittskur-
sen den 30 januari. Den svaga kronan gyn-
nar den svenska exporten men gör att im-
porterade varor blir dyrare.

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:

Bilden av en global lågkonjunktur blir tydligare för varje månad som går. För
OECD föreligger ännu inte något BNP-utfall för fjärde kvartalet, men för de två
största ekonomierna EU och USA minskade BNP, preliminärt, med 1,5 respek-
tive 1 % mellan tredje och fjärde kvartalet 2008. Industriproduktionen som
normalt ligger i en tidig fas i konjunkturcykeln visar på mycket kraftiga
minskningar de senaste månaderna under 2008. Dessvärre visar inte heller de
ledande indikatorerna för industriproduktionen, som skall förutspå industripro-
duktionens utveckling de närmaste sex månaderna, på någon snar vändning
uppåt vare sig i världsekonomin eller för industriproduktionen.

Producentprisindex
Uppgången i producentpriserna har
dämpats betydligt det senaste året,
men utvecklingen är mycket ojämn
mellan olika länder. I topp ligger Stor-
britannien och Sverige där producent-
priserna i januari respektive i decem-
ber hade stigit med 3,5 respektive 3,3 %
jämfört med motsvarande månad ett
år tidigare. Utvecklingen för Nederlän-
derna och Belgien utgör starka kon-
traster där priserna i december 2008 i
stället sjunkit med 7,4 respektive 5,2 %,
mätt över ett år. I det korta perspektivet
rör sig nu producentpriserna generellt
snabbt nedåt. Inom och EU och Sverige
sjönk producentpriserna i december
med 1,5 respektive 0,7 %. I Norge där
prisutvecklingen varit snabbare än i de
flesta länder fortsatte uppgången mel-
lan december och januari med 1,1 %.
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Inom EU fortsatte konjunkturen att försvagas i fe-
bruari i år. Det framgår av EU Kommissionen senaste
konjunkturbarometer, som täcker samtliga 27 med-
lemsstater. I likhet med januari var dock nedgången
inte alls lika brant som under fjärde kvartalet i fjol.
Den sammansatta förtroendeindikatorn föll med 2,2
enheter till 61,0 i hela EU och med 1,8 enheter till
65,4 i euroområdet. I båda fallen är detta de lägsta
nivåer som uppmätts sedan dessa mätningar inled-
des i januari 1985. Nedgången kan för båda områ-
den hänföras till en generell försämring i alla
delindikatorer förutom detaljhandeln, som steg med
en enhet såväl i euroområdet som i EU som helhet.
Kraftigast försämrades det ekonomiska förtroendet
hos företagsledarna inom tillverkningsindustrin där
indikatorn föll med 4 enheter för EU och med 3
enheter för euroområdet. För byggsektorn föll
förtroendeindikatorn med två enheter både inom EU

Nettotal
Nettotal sep okt nov dec jan feb

Produktions- –1 –9 –25 –34 –14 –13 Sverige
förväntn. –8 –18 –32 –38 –42 –39 Tyskland

–5 –14 –23 –30 –31 –34 EU
Order- –21 –26 –31 –40 –49 –58 Sverige
stock –14 –19 –31 –41 –48 –55 Tyskland

–21 –27 –35 –44 –48 –57 EU
Färdigvaru- 22 23 27 31 42 37 Sverige
lager 12 16 19 25 23 28 Tyskland

14 16 18 21 21 22 EU
Prisför- 9 6 –5 –10 –7 –13 Sverige
väntningar 11 7 0 –5 –10 –9 Tyskland

14 8 1 –4 –10 –11 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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USA
Index 2000=100och inom euroområdet.  För de allra flesta medlems-

stater fortsatte den sammansatta konjunktur-
indikatorn, och därmed konjunkturen, att försämras
i februari. Bland de större medlemsländerna föll
indikatorn mest för Polen, med 8,2 enheter, följt av
Nederländerna med 6,7 enheter, Storbritannien, 3,8
enheter, samt Spanien med 2,2 enheter. Mindre
signifikant var nedgången för Tyskland, –1,2 enhe-
ter, Frankrike, 0,6 enheter och Italien med 0,3 enhe-
ter. För Sverige har nedgången i år bromsats upp
helt, med ett oförändrat värde på den sammansatta
konjunkturindikatorn såväl i januari som i februari
på nivån 80,7. Detta är betydligt över genomsnittet
för EU-länderna. Det är framför allt en betydligt
ljusare syn hos detaljhandeln än tidigare som ligger
bakom den stabila nivån för Sverige.

  Källa: OECD

Land Avser Index Förändr Förändr
mån 2000=100  från från

föreg. motsv.
månad månad

föreg. år

Belgien dec 113,5 –5,0 –5,2
Danmark dec 118,0 –0,8 0,6
Finland jan 106,8 –2,8 –1,7
Frankrike dec 111,8 –0,4 2,0
Italien dec 124,8 –1,3 0,6
Nederländerna dec 116,6 –5,4 –7,4
Polen nov 113,2 –0,4 0,7
Spanien dec 125,5 –2,2 –0,2
Storbritannien jan 116,8 0,1 3,5
Sverige dec 117,6 –0,7 3,3
Tyskland dec 114,0 –1,4 –0,1
Norge jan 130,6 1,1 –0,1
USA jan 123,4 0,3 –2,3
Kanada dec 110,2 –2,0 2,5
Japan jan 102,6 –1,5 –0,7
OECD dec 123,9 –2,1 0,8
Euroområdet dec 119,2 –1,5 –0,2

Producentprisindex
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Internationell utblick

★ ★
 ★

 ★
 ★

 ★  ★  ★

 ★
 ★

 ★

 ★

Internationella ekonomiska indikatorer

Danmark Finland Storbr. Sverige Tyskland USA EU1) OECD

BNP  2) Index 2000=100 109,4 125,5 118,6 122,2 107,7 118,2 115,6 119,2
Förändr. föreg. kv. % –0,4 –0,6 –1,5 –0,1 –2,1 –1,0 –1,5 –0,2
Förändr. 4 kv. % –1,2 0,1 –2,2 0,4 –1,6 –0,2 –1,1 2,3

Industriproduktion 3) Index 2000=100  103,3 113,6 88,3 107,1 112,8 100,0 105,8 104,8
Förändr. föreg. mån. % –4,1 –4,4 –1,5 –2,3 –3,3 –2,0 –1,9 –3,1
Förändr. 12 mån. % –6,7 –16,0 –9,0 –11,4 –6,6 –8,4 –7,2 –8,7

KPI 4) Index 2005=100 107,3 107,1 109,9 107,0 107,1 108,1 109,0 108,4
Förändr. föreg. mån. % –0,5 –0,3 –0,1 –0,2 0,4 0,4 –0,1 –0,7
Förändr. 12 mån. % 1,8 2,2 4,1 1,3 0,9 0,0 2,2 1,5

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

Kort ränta 6) % 4,44 .. 2,34 1,35 .. 1,18 2,46 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,85 .. –0,83 –0,47 .. .. –0,83 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,29 .. –4,15 –2,76 .. .. –2,02 ..

Lång ränta 7) % 3,50 3,87 3,67 2,80 3,05 2,52 4,11 ..
Förändr. föreg. mån. procentenheter –0,56 0,15 0,05 –0,13 –0,51 0,10 0,22 ..
Förändr. 12 månader procentenheter –0,83 –0,27 –1,02 –1,28 –1,16 –1,22 –0,12 ..

1) EU27 men för kort och lång ränta avses euroområdet   2) Storbritannien, USA. EU och Tyskland fjärde kvartalet, övriga tredje kvartalet   3) USA, Storbritannien och Finland december, övriga no-
vember   4) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) för EU-länderna. USA januari Storbritannien november, övriga december   5) Storbritannien november, Sverige och Finland januari, övriga
december   6) Januari   7) Januari utom Danmark, Finland och Tyskland där december avses                      Källa: OECD och  Eurostat

Ny utgåva av Trade Profiles från WTO
World Trade Organization –WTO – har i
slutet av förra året publicerat boken ”Trade
Profiles 2008” som ger korta översikter över
var och en av WTO-medlemmarnas – inkl
kandidatländer – ekonomi och utrikeshan-
del.

I vidstående tabell har utdrag av vissa
utrikeshandelsdata för EU, BRIC-länderna

samt USA, Kanada och Japan gjorts. Några
korta kommentarer: Vad gäller den årliga
förändringstakten i värde i exporten och
importen under perioden 2000–2007 har
trion Kina, Indien och Ryssland klart hög-
sta ökningstakt av de utvalda länderna.
Särskilt Ryssland men även  Indien, Kana-

da och Brasilien har en hög andel bränslen/
mineraler i sin export medan Indien och
Japan har en hög andel bränslen/mineraler
i sin import. En mycket hög del av Kanadas
export sänds till USA och en femtedel av
USA:s export sänds till Kanada. EU väger
tungt i Rysslands export och import.

Utrikeshandel med varor för EU och ett urval länder – struktur och utveckling
Varuimport till Brasilien Kanada Kina EU 27 Indien Japan Ryssland USA
År 2007 (beräknat från värden i USDollar):
Andel i världsimporten, % 0,9 2,7 6,7 18,4 1,5 4,4 1,6 14,2
Landets import, fördelning i %:
Jordbruksvaror 6,0 7,2 6,8 7,7 4,4 11,1 12,0 5,4
Bränslen, mineraler 23,3 12,5 22,0 29,1 40,2 36,6 3,7 21,2
Tillverkade varor 70,6 77,3 70,9 60,8 46,3 50,6 83,1 69,8
Handelspartner 1, %-andel EU –22 USA –54 Japan –14 Kina –16 EU –15 Kina –21 EU –46 EU –18
Handelspartner 2, %-andel USA –16 EU –12 EU –12 USA –13 Kina –11 USA –12 Kina –13 Kina –17
Handelspartern 3, %-andel Kina –11 Kina –9 Sydkorea –11 Ryssland –10 Saudi Arab –8 EU –11 Ukraina –7 Kanada –16
Årsförändr. importvärde, 2000–2007, % 12 7 23 11 23 7 26 7

Varuexport från
År 2007 (beräknat från värden i USDollar):
Andel i världsexporten, % 1,2 3,0 8,7 16,4 1,0 5,1 2,6 8,3
Landes export, fördelning i %:
Jordbruksvaror 30,0 11,6 3,2 6,4 11,0 1,1 6,6 9,8
Bränslen, mineraler 20,0 29,5 3,4 7,6 24,3 3,7 72,5 7,2
Tillverkade varor 47,2 53,6 93,2 82,8 63,6 89,9 19,4 78,2
Handelspartner 1, %-andel EU –25 USA –79 EU –20 USA –21 EU –22 USA –20 EU –56 Kanada –21
Handelspartner 2, %-andel USA –16 EU –8 USA –19 Schweiz –8 USA –14 Kina –15 Turkiet –5 EU –21
Handelspartner 3, %-andel Argentina –9 Kina –2 Hongkong –15 Ryssland –7 För. Arab. –10 EU –15 Ukraina –5 Mexiko –12
Årsförändr. exportvärde, 2000–2007, % 17 6 25 12 19 6 19 6

Källa: WTO Trade Profiles 2008. WTO=World Trade Organization
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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)  inkl certifikat netto     5) 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 117,9 1) –2,4  1) –4,8

Fast bruttoinvestering volym 2000=100 4 kv 137,8 1) –0,2 1) –1,2
Hushållens konsumtion volym 2000=100 4 kv 114,7 1) –1,2 1) –0,2
Aktivitetsindex volym 2000=100 dec 117,3  1) –0,7 1) –4,6 1)

Industri
Produktion volym 2000=100 dec 101,3 –5 1) –20

jan–dec 114,7 –4
Leveranser volym 2000=100 dec 104,4 –8 1) –12

jan–dec 116,8 –2
Orderingång volym 2000=100 dec 90,2 –9 1) –22

jan–dec 111,2 –7
Kapacitetsutnyttjande % 4 kv 83,9 1) –4,6 1) 2) –7,7 1) 2)

Investeringar mdr 4 kv 23,8 4

Lägenheter, påbörjade, nya 1000-tal 4 kv 6,0 –21
1–4 kv 22,6 –20

Utrikeshandel
Varuexport mdr kr jan 76,3 –2 1) –25

Varuimport mdr kr jan 70,1 –2 1) –24

Handelsnetto mdr kr jan 6,2

Bytesbalans mdr kr 4 kv 63,6
1–4 kv 263,5

Konsumtion
Detaljhandelns försäljning volym 2005=100 jan 107,9 1) 1,3  1) 2,2

Personbilsregistreringar, nya st jan 12 371 –5 1) –36

Consumer Confidence Indicator3) nettotal feb –15 5) –18 5) 1 5)

Priser, löner
Konsumentprisindex 1980=100 jan 297,9 –0,4 1,3
Nettoprisindex 1980=100 jan 251,7 –0,1 1,5
Producentprisindex 2005=100 jan 116,1 0,9 3,9
Exportprisindex 2005=100 jan 115,6 1,2 5,8
Importprisindex 2005=100 jan 113,4 1,4 1,1
Prisindex för inhemsk tillgång 2005=100 jan 115,1 1,0 1,5
Hemmamarknadsprisindex 2005=100 jan 116,8 0,5 1,9
Arbetskostnadsindex, industriarbetare 1994 feb=100 dec 168,7 2,4
Timlön, industriarbetare kr dec 138,8 3,2

Arbetsmarknaden
Sysselsatta 15–74 år 1000-tal jan 4 478 .. 1) –0,4
Arbetslösa 15–74 år 1000-tal jan 351 .. 1) 14,3
därav heltidsstuderande 1000-tal jan      84 .. 1)  3,2
Lediga platser, nyanmälda 1000-tal jan 50 –32,0
Lediga platser, kvarstående 1000-tal jan 41 –20,0

Finansmarknaden
Bankernas inlåning4) mdr kr jan 2 037,5 0,2 4,4
Bankernas utlåning mdr kr jan 2 959,4 0,7 10,1
Lång ränta, 10-åriga statsobligationer % feb 2,93 0,13 2) –1,09 2)

Kort ränta, 3-mån statsskuldsväxlar % feb 0,85 –0,50 2) –3,36 2)

Statsskuldens förändring mdr kr feb 08–jan 09 –44,1
Valutakurs, TCW-index 18 nov 1992=100 26 feb 151,1 7,3 22,3
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