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P R E S S M E D D E L A N D E

KONJUNKTURBAROMETERN JANUARI 2016:

Stark tillförsikt bland företagen
Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i januari, från 110,3 i december till 111,9. Det är andra månaden 

i rad som indikatorn överstiger 110 vilket visar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. 

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg rejält medan indikatorerna för bygg- och anläggnings-

verksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar föll något. Samtliga företagsindikatorer ligger 

dock kvar på mycket höga nivåer och fortsätter att indikera en starkare eller betydligt starkare tillför-

sikt än normalt. Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något igen efter förra månadens ökning och 

fortsätter att signalera att hushållen är mer pessimistiska än normalt. Skillnaden i synen på den egna 

och den svenska ekonomin består dock och pessimismen avser endast den svenska ekonomin. 

Hushållens syn på sin egen ekonomi är fortsatt ljusare än normalt.

TILLVERKNINGSINDUSTRIN VITTNAR OM STARKT LÄGE

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg från 115,1 i december till 120,8 i januari och signale-
rar om ett betydligt starkare läge än normalt. Uppgången förklaras av att en ökad andel företag anser att 
färdigvarulagren är för små (vilket bidrar positivt till uppgången i konfidensindikatorn) samt av mer 
positiva omdömen om orderstockarnas storlek. De förbättrade omdömena är i sin tur främst hänför-
bara till investeringsvaruindustrin. Industriföretagens produktionsplaner på tre månaders sikt har juste-
rats ner en aning sedan december, men är fortfarande mer optimistiska än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 112,8 i december till 110,3 i 
januari, men indikerar trots nedgången ett fortsatt mycket starkt läge. Nedgången förklaras av att bygg-
företagens mycket optimistiska anställningsplaner på tre månaders sikt dämpats något. De är dock 
fortfarande betydligt högre än det historiska genomsnittet. Företagens samlade omdöme om order-
stockarnas storlek i nuläget har inte ändrats nämnvärt utan fortsätter att vara betydligt mer positivt än 
normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 1,5 enheter till 114,4 i januari. Nedgången till trots 
signalerar den, för sjätte månaden i rad, om ett mycket starkare läge än normalt. Alla tre ingående frå-
gor drog ner indikatorn. De senaste tre månadernas försäljningstillväxt uppges ha skett i något mindre 
omfattning än vad som rapporterades förra månaden och förväntningarna på försäljningsvolymen på 
tre månaders sikt är något mindre optimistiska. Dessutom är företagen marginellt mer negativa om 
storleken på nuvarande varulager än i december.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll 1,8 enheter i januari, från 106,3 i december 
till 104,5. Främst förklaras nedgången av något mindre optimistiska förväntningar på efterfrågeutveckl-
ingen. Förväntningarna är dock fortfarande mer optimistiska än normalt. Andelen tjänsteföretag som 
uppger att den egna verksamheten har förbättrats de senaste tre månaderna är i stort sett oförändrad 
liksom andelen som rapporterar att efterfrågan har ökat. Bägge andelarna ligger något över sina histo-
riska genomsnitt.
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HUSHÅLLEN MINDRE POSITIVA OM SIN PRIVATEKONOMI

Hushållens konfidensindikator föll 1,1 enheter i januari, till 97,5. Värdet signalerar att hushållen forts-
ätter att vara mer pessimistiska än normalt. Nedgången förklaras av att hushållens förväntningar på sin
egen ekonomi på tolv månaders sikt sjunkit något samt att en något lägre andel hushåll anser att det är 
rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu. Synen på den svenska ekonomin blev däremot mindre nega-
tiv i januari, både när det gäller nuläget och utvecklingen på tolv månaders sikt.

TABELL: VALDA INDIKATORER

Max Min nov-15 dec-15 jan-16 Förändring Läget¹

Barometerindikatorn 117,6 67,7 106,6 110,3 111,9 1,6 ++

Konfidensindikatorer:

Totala näringslivet 2 119,1 67,6 110,1 112,3 112,1 -0,2 ++

Tillverkningsindustri 120,8 64,5 107,8 115,1 120,8 5,7 ++

Bygg- och anläggningsverksamhet 122,4 79,4 112,4 112,8 110,3 -2,5 ++

Detaljhandel 124,1 67,1 114,9 115,9 114,4 -1,5 ++

Privata tjänstenäringar 3 119,2 71,1 106,5 106,3 104,5 -1,8 +

Hushåll 121,0 46,9 96,2 98,6 97,5 -1,1 -

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingå-
ende sektorernas konfidensindikatorer
¹ Läget är: ++ mycket starkt, + starkt, - svagt, -- mycket svagt, = normalt
2 Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverknings-
industri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. 
Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.
3 Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

TABELL: HUSHÅLLENS FÖRVÄNTNINGAR

nov-15 dec-15 jan-16 Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvär-
den¹ (procent)

1,9 1,9 1,8 -0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent) 2,2 2,1 2,0 -0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent) 1,5 1,0 1,0 0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden¹ 
(procent):

1 års sikt 1,99 2,15 2,19 0,04

2 års sikt 2,66 2,73 2,70 -0,03

5 års sikt 3,57 3,57 3,55 -0,02

¹ För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan 14 i Metodbok för Konjunkturbarometern på www.konj.se
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