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Läget i ekonomin
10 indikatorer ur 5 perspektiv om svensk ekonomi

Läget i ekonomin, juli 2019 (förra månaden)

96,8

Konjunkturins�tutet

Inköpschefsindex (PMI)

JULI 2019

NEUTRAL

52,0

JULI 2019

Swedbank/Silf

Under juli var inköpschefsindex oförändrat och

Stämningsläget i ekonomin fortsa�e a� försvagas
för tredje månaden i följd vilket visar sig i a�
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låg kvar på 52,0. Lager svarade för det största
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Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll med 1,3 enheter, från

Inköpschefsindex (PMI)

posi�va bidraget sam�digt som företagens

BAROMETERINDIKATORN
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120

leverans�der drog åt motsa� håll. Läget är

98,1 �ll 96,8. Nedgången härrör från �llverkningsindustrin och tjänstesektorn. Läget är fortsa�
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Hushållens konsumtion

113,4

JUNI 2019

SCB

Försvagning

SVAG
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Förstärkning

-1,0 %

MAJ 2019 / MAJ 2018

SCB
Procent

Under juni föll produk�onsvärdesindex med
0,2 procent jämfört med föregående månad.
Jämfört med samma månad föregående år
steg index med 0,8 procent. På årsbasis föll

Index, 2015 = 100
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procent under maj månad jämfört med
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samma månad föregående år. Under den

110
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senaste tremånadersperioden föll

0

produk�onen inom industrin med 0,7 procent
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hushållens konsum�on med 0,1 procent.
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sam�digt som tjänstesektorns produk�on
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Läget är svagt.

-2

ökade med 1,3 procent. Läget är neutralt.
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STARK

123 mdkr

jämfört med samma månad föregående år.
Trots �llbakagången har exporten under årets
första halvår ökat med 8 procent, jämfört med
2018. Läget är starkt.

storlek blev mer pessimis�ska under juli
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månad och indikatorn backar från 0 �ll -8.
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Arbetslöshet

Arbetsförmedlingen

7,6 %

uppsägning steg med 687 personer under

föregående år. Även sysselsä�ningen

Juni 2018

7,2 %

juni jämfört med samma månad

utvecklades svagt. För andra månaden i följd

Juni 2017

7,4 %

föregående år. Under årets sex första

steg inte sysselsä�ningen på årsbasis. Läget

Juni 2016

7,6 %

månader har 28 000 personer varslats om

är neutralt.

Juni 2015

8,5 %

uppsägning, vilket var 22 procent färre

Juni 2014

9,2 %

juli och nådde sin näst högsta stängningskurs någonsin den 4:e då index uppgick �ll
626,5. Däre�er följde en mer modest
utveckling och månaden avslutades mer
eller mindre oförändrat. Läget är fortsa�
starkt men inledningen av augus� pekar
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valutakorgen i KIX-index vilket visar sig i
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a� index steg med 1,4 procent. Främst
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var det en försvagning mot Euron som

400
300

bidrog �ll utvecklingen men kronan

200

tappade även i värde mot majoriteten
av valutorna i index. Kronan är fortsa�
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Riksbanken

Den svenska kronan försvagades mot
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svag.

mot en mer nega�v utveckling.

Ekonomifakta

5000

Kronans värde - KIX

615,1

100

Antal personer

jämfört med 2018. Läget är neutralt.

31 JULI 2019

Stockholmsbörsen steg inledningsvis under

JUNI 2018

Antalet personer som varslades om

Juni 2019

Nasdaq

3 490

Antal varslade
NEUTRAL
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7,6

Stockholmsbörsen

0

medelvärde och läget är fortsa� neutralt.

procentenheter jämfört med samma månad

STARKT
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-75

JUNI 2019

Under juni steg arbetslösheten med 0,4

Nettotal

Indikatorn ligger nu nära si� historiska

Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni
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SCB (AKU)
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Konjunkturins�tutet

Bedömningarna av exportorderstockens

Miljarder kronor

Arbetslöshet
NEUTRAL

NEUTRAL
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Exportorderläge

JUNI 2018

SCB

Under juni föll varuexporten med 2,9 procent

Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj
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Varuexporten

FINANSMARKNADEN

Hushållens konsum�on minskade med 1,0

PRODUKTION &
KONSUMTION

Produktionsvärdeindex

50

25

fortsa� neutralt.

90

100

neutralt.

NEUTRAL

2 starka indikatorer (2)

6 neutrala indikatorer (6)

2 svaga indikatorer (2)

Barometerindikatorn
NEUTRAL

JULI 2019

Läget i ekonomin
KONJUNKTUREN
KONJUNKTUREN

Bakgrundsinformation

AUG 2011

Barometerindikatorn

Inköpschefsindex (PMI)

Konjunkturins�tutet

Swedbank/Silf

Konjunkturins�tutets Barometerindikator ger varje månad en bild över det

Inköpschefsindex tas fram av Swedbank och är en snabb indikator på

aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där nuläget och

konjunkturläget i �llverkningsindustrin. Den baseras på enkätsvar från omkring

fram�dsutsikterna i ekonomin pejlas av bland företag och hushåll.

200 inköpschefer. Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i industrikonjunkturen

Barometerindikatorn har e� genomsni� på 100. Om indikatorn ligger över

har sa�s �ll 50. Det historiska genomsni�et ligger omkring 55.

100 är stämningsläget i ekonomin bä�re än normalt och om den ligger
under 100 är ekonomin svagare än normalt.

SCB

SCB:s produk�onsvärdesindex mäter den sammlade produk�onen inom

Den månatliga konsum�onsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade

både induistrin och tjänstesektorn, exklusive ﬁnans- och försäkringsverk-

konsum�onen enligt na�onalräkenskaperna det vill säga Hushållens

samhet. Siﬀrorna på månadsbasis avser utvecklingen i fasta priser,

konsum�onsutgi�er exklusive utlandsposter. De vik�gaste indata källorna

kalenderkorrigerat och säsongsrensat. Årsutvecklingen avser fasta priser,

är SCB:s omsä�ningssta�s�k, energista�s�k, sta�s�k över nybyggda

kalenderkorrigerat.

lägenheter, konsumentprisindex, sor�mentsundersökningen av

EXPORTEN
EXPORTEN

detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Varuexporten

Exportorderläge

SCB

Konjunkturins�tutet

Denna variabel visar värdet av varuexporten på månadsbasis u�ryckt i

Exportorderläget kommer från den månatliga undersökningen

löpande priser. Utvecklingen av varuexporten är avgörande för Sveriges

Barmeterindikatorn. Variabeln kallas där Exportorderstock, nulägesomdö-

ekonomi. Den motsvarar över en tredjedel av vår BNP. Den genomsni�liga

me. Variabeln är konstruerad som e� ne�otal. Företagen anger om

�llväx�akten av varuexporten, tolvmånadersförändringen, har sedan år

orderstocken är ”stor”, ”lagom” eller ”för liten”. Om svaren ”för liten”

2000 uppgå� �ll knappt 3 procent.

överväger svaren ”stor” blir talet nega�vt och vice versa. Företagens svar

PRODUKTIONEN

Hushållens konsumtion

SCB

PRODUKTION &
KONSUMTION

Produktionsvärdeindex

viktas e�er förädlingsvärde så a� mindre företag påverkar variabeln i lägre
utsträckning än större. Serien är säsongsjusterad.

Antal varslade

SCB (AKU)

Arbetsförmedlingen

SCB:s Arbetskra�sundersökning (AKU) publiceras en gång i månaden.

Visar antalet personer som har blivit varslade om uppsägning under

Arbetslösheten visar hur stor andel av arbetskra�en mellan 15-74 år

månaden. Siﬀran omfa�ar både privata och oﬀentliga arbetsgivare. Mindre

som är arbetslös. Med arbetskra�en menas personer som an�ngen är

dri�inskränkningar som omfa�ar maximalt fyra personer ingår dock inte i

arbetslösa eller sysselsa�a mellan 15-74 år. I arbetskra�en ingår inte

sta�s�ken. Variabeln är en indikator på huruvida läget på arbetsmarknaden

�ll exempel hemarbetande eller lång�dssjuka. Dessutom ingår inte

håller på a� stärkas eller försvagas.

studerande om de inte faller in i kategorin a� de är beredda a� ta e�
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jobb och ak�vt söker arbete.

Stockholmsbörsen

Kronans värde - KIX

Nasdaq

Riksbanken

Visar OMX Stockholm All-Share Index (OMXSPI) vilket omfa�ar

KIX-index publiceras av Riksbanken och följer kronans värde men viktar

samtliga ak�er på OMX Nordic Exchange Stockholm. Basdatum för

priset på kronan med omvärldshandeln. På så sä� skapas en eﬀek�v

indexet = 100 är sa� �ll 31 december 1995.

växelkurs. Till skillnad mot TWC-index så uppdateras dessa vikter varje år.
Gällande vikter ﬁnns på Riksbankens hemsida. Basdatum för indexet = 100
är sa� �ll 18 november 1992.
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