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PRESSMEDDELANDE

Konjunkturbarometern
Företag och hushåll, juli 2010
Barometerindikatorn minskade 0,3 enheter mellan juni och juli i 

år, från 111,6 till 111,3. Den ligger dock fortfarande på en nivå 

som signalerar att stämningsläget bland företag och hushåll är 

betydligt starkare än normalt.

Medel Max Min maj -10 jun -10 jul -10  Läget 

100 114,7 74,6 110,1 111,6 111,3 ++

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade fem 
enheter mellan juni och juli. Fallet i indikatorn beror på att 
företagens produktionsplaner är mer dämpade jämfört med må-
naderna innan. Indikatorn ligger dock fortfarande betydligt över 
det historiska genomsnittet. Indikatorerna för bygg- och anlägg-
ningsverksamhet samt detaljhandel är kvar på samma nivå som 
förra månaden. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 
ligger klart över normalvärdet, medan indikatorn för detaljhan-
deln ligger marginellt över. Konfidensindikatorn för de privata 
tjänstenäringarna steg fem enheter och ligger betydligt över det 
historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator (CCI) steg 1,3 enheter mellan 
juni och juli. Uppgången beror på hushållens mer positiva syn på 
den egna och den svenska ekonomin i nuläget. Hushållen har för 
närvarande en betydligt mer positiv uppfattning om det ekono-
miska läget än normalt.

>110 mycket starkare än normalt (++)

100-110 starkare än normalt (+)

90-100 svagare än normalt (-)

<90 mycket svagare än normalt (--)



Branscher på väg upp

Tillverkningsindustri
Bygg- och anläggningsverksamhet
Partihandel
Privata tjänstenäringar

Branscher på väg ner

Livsmedelshandel

Läget är bra inom

Handel med motorfordon
Specialiserad butikshandel

Företag: Industrin räknar med en mer     
dämpad tillväxt de närmaste månaderna 
Konfi densindikatorn för näringslivet steg 12 enheter mellan för-

sta och andra kvartalet i år. På drygt ett år har indikatorn stigit 

drygt 50 enheter och ligger mycket över det historiska genom-

snittet.

Ordertillväxten för tillverkningsindustrin har varit fortsatt stark 
under andra kvartalet. Orderstocken har förbättrats, men är 
fortfarande något svagare än normalt. Även produktionstillväx-
ten har varit betydande och kapacitetsutnyttjandet har stigit. 
Sysselsättningen har ökat och företagen planerar för fortsatta 
nyrekryteringar. Förväntningarna indikerar att såväl order- som 
produktionstillväxt blir lägre under tredje kvartalet jämfört med 
de närmast föregående kvartalen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 

en enhet mellan första och andra kvartalet i år och ligger klart 
över det historiska genomsnittet. Sysselsättningen har ökat och 
byggföretagen rapporterar redan om rekryteringssvårigheter. Vart 
fjärde byggföretag uppger att bristen på arbetskraft utgör främsta 
hindret för verksamheten. Förväntningarna på ett års sikt indike-
rar fortsatt god tillväxt.

Försäljningsvolymen inom handeln steg betydligt under andra 
kvartalet. Undantaget är livsmedelshandeln som rapporterar 
en viss minskning i försäljningen. Handeln är optimistisk inför 
tredje kvartalet i år och räknar med stark försäljningstillväxt. 
Undantaget är livsmedelshandeln som förutser en oförändrad 
försäljningsvolym.

Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna steg betydligt under 
andra kvartalet i år och samtliga tjänstebranscher redovisade en 
ökning. Uppdragsvolymerna är dock fortfarande betydligt lägre 
än normalt. Sysselsättningen har stigit efter 1,5 år med nedskär-
ningar och planerna indikerar fortsatta nyrekryteringar under 
tredje kvartalet

Konfi densindikatorn Företag

Bransch Medelvärde Jan 10 Apr 10 Jul 10

Totala näringslivet 5 14 14 26

Tillverkningsindustrin -9 -4 -3 4

Bygg- och anläggningsverksamhet -21 -15 -8 -7

Handel 11 29 23 24

Privata tjänstenäringar 22 26 30 44



Hushåll: Hushållens ränteförväntningar 
ökade i juli 
Hushållens konfi densindikator (CCI), som mäter uppfattningen 

om den egna och den svenska ekonomin, steg under juli med 1,3 

enheter till 23,3. Den nivån på CCI innebär att synen på det eko-

nomiska läget är betydligt mer positiv än normalt. Såväl makro- 

som mikroindex ökade något under juli. Makroindex steg 0,8 

enheter till 37,6 och mikroindex ökade med 0,3 enheter till 8,3. 

Egen ekonomi: Det är fler hushåll än i juni som anser att den 
egna ekonomin i nuläget är bättre än den var för ett år sedan, 27 
procent anser att den förbättrats medan 16 procent finner att den 
försämrats. Däremot är hushållen något mindre positiva inför 
utvecklingen av den egna ekonomin på tolv månaders sikt, men 
inställningen är fortfarande mer positiv än normalt. Fler än i juni 
tycker att det i nuläget är rätt tidpunkt för inköp av kapitalvaror 
samtidigt som färre uppger att de kommer att köpa kapitalvaror 
det närmaste året. Knappt varannan svensk, 44 procent, anser att 
det för närvarande är fördelaktigt att spara, vilket är något fler än 
förra månaden.

Svensk ekonomi: I likhet med uppfattningen om den egna eko-
nomin anser fler hushåll än i juni att svensk ekonomi i nuläget är 
bättre än för ett år sedan samtidigt som inställningen till ekono-
min i Sverige om tolv månader är något mindre positiv. Synen 
på svensk ekonomi, såväl i nuläget som på tolv månaders sikt, 
är dock avsevärt mer positiv än normalt. 47 procent av hushål-
len uppger att svensk ekonomi förbättrats det senaste året och 
51 procent förväntar sig att ekonomin i Sverige kommer att vara 
ännu bättre om ett år. Synen på arbetsmarknaden det närmaste 
året är i princip oförändrad sedan förra månaden och det är 38 
procentenheter fler som tror att arbetslösheten de närmaste tolv 
månaderna kommer att minska än som tror att den kommer att 
öka.

Inflations- och löneförväntningar: Hushållens inflationsförvänt-
ningar på tolv månaders sikt uppgår till 2,4 procent i juli, vilket 
är oförändrat sedan förra månaden. Löneökningarna för de när-
maste tolv månaderna förväntas bli 2,9 procent, även det samma 
siffra som i juni.

Ränteförväntningar: Hushållens förväntningar på den rörliga 
bostadsräntan är 3,4 procent på ett års sikt, vilket innebär en rejäl 
ökning sedan juni då motsvarande siffra var 2,8 procent. Även på 
två års sikt ökade ränteförväntningarna avsevärt, från 3,7 procent 
i juni till 4,2 i juli. Förväntad ränta om fem år är 4,5 procent, 
jämfört med 4,3 procent för en månad sedan.

FÖR MER INFORMATION           
KONTAKTA:

Roger Knudsen, enhetschef Konjunktur-
barometern, tel: 08-453 59 06 eller
070-491 36 04

Maria Andersson, ansvarig Konjunktur-
barometern Hushåll 
tel: 08-453 59 52

Sarah Hegardt Grant, informationschef 
tel: 08-453 59 11 eller 
070-267 80 41

www.konj.se

Hushåll Medel Max Min Maj 10 Jun 10 Jul 10 Läget

Konfi densindikatorn (CCI) 4,6 30,0 -38,3 18,8 22,0 23,3 ++

Makroindex -2,8 47,3 -69,8 27,5 36,8 37,6 ++

Mikroindex 5,3 18,8 -21,3 8,8 8,0 8,3 +

Arbetslösheten om 12 månader 4,6 79,8 -59,8 -32,0 -38,0 -37,7 ++

Förväntad infl ation om 12 
månader

2,1 3,7 0,5 2,6 2,4 2,4

++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt


