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Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör progno-
ser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar 
också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationaleko-
nomi. 

 

I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushål-
lens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarome-
tern görs i alla EU-länder. 

 

Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, 
men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturlä-
get publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen 
av delar av rapporten. 

 

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska  

förutsättningarna för lönebildningen. 

 

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti-
ken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna 

Specialstudier, Working paper, PM och remissvar. 

 

Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Statistik och data 
hittar du på  www.konj.se/statistik.  

www.konj.se/statistik
www.konj.se/statistik


 
Förord  

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa 
undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för ok-
tober har företagens svar samlats in 30 oktober – 17 oktober. Hushållens svar har samlats 
in 1 – 15 oktober.  
 
Oktoberundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än må-
nadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunk-
turbarometern tillgängliga som tidsserier.  
 
Konjunkturbarometern tas fram under ledning av enhetschef Maria Billstam. 
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Sammanfattning 

 

Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober, från 94,4 i 

september till 93,6. Den pekar fortsatt på ett sammantaget sva-

gare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. 

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 1,2 enheter i ok-

tober på grund av något mer negativa omdömen om färdigvaru-

lagrens storlek. Industriföretagens produktionsplaner på tre må-

naders sikt är dock fortsatt den komponent som bidrar till att 

konfidensindikatorn understiger 100, även om planerna juste-

rade upp något i oktober. 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet 

steg något i oktober och pekar på ett något starkare stämnings-

läge än normalt bland byggföretagen. Uppgången förklaras av en 

ljusare syn på orderstockarnas storlek i nuläget, framför allt 

bland företagen inom anläggningsverksamhet.  

Detaljhandelns konfidensindikator föll i oktober, men pekar 

fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Såväl signalerna 

om de senaste månadernas försäljningstillväxt som förväntning-

arna på kommande månaders försäljningsutveckling har försva-

gats. 

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till 91,8 i oktober, vil-

ket är det lägsta värdet som uppmätts sedan februari 2013. Samt-

liga i indikatorn ingående frågor bidrar till den låga nivån. 

Hushållens konfidensindikator steg något i oktober men pe-

kar alltjämt, för trettonde månaden i rad, på ett dystrare stäm-

ningsläge än normalt bland hushållen. Uppgången beror på en 

något mer positiv syn på utvecklingen av den egna ekonomin, 

såväl de senaste som de kommande tolv månaderna. Hushållens 

syn på svensk ekonomi är dock oförändrat pessimistisk, liksom 

förväntningarna på arbetslösheten. 

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern 

Index medelvärde=100 
  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff Läget 

Barometerindikatorn 94,9 94,4 93,6 -0,8 - 

Konfidensindikatorer         

 

  Tillverkningsindustri 95,6 97,2 96,0 -1,2 - 

  Bygg- & anläggning 101,1 101,7 103,4 1,7 + 

  Detaljhandel 101,7 105,3 102,9 -2,4 + 

  Tjänstesektorn 95,6 93,9 91,8 -2,1 - 

  Hushåll 93,6 90,1 92,7 2,6 - 

Mikroindex hushåll 97,9 94,5 98,2 3,7 - 

Makroindex hushåll 89,4 85,6 85,7 0,1 -- 

 

60

70

80

90

100

110

120

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Barometerindikatorn

Historiskt genomsnitt

Barometerindikatorn
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Barometerindikatorn 

mäter det aktuella stämningsläget i den 

svenska ekonomin genom att sammanfatta re-
sultaten från företags- och hushållsbarome-

tern. 

Konfidensindikatorer 

används för att sammanfatta situationen och 

förväntningarna i en viss bransch eller sektor.  

Mikroindex 

sammanfattar hushållens syn på sin egen eko-

nomi. 

Makroindex 

sammanfattar hushållens syn på svensk eko-

nomi. 

Läget 

++ mycket starkare än normalt 

+ starkare än normalt 

= ungefär som normalt 

- svagare än normalt 

-- mycket svagare än normalt 

Nettotal 
är skillnaden mellan andelen respondenter 

som svarat till exempel ökat respektive mins-

kat eller bättre respektive sämre på en fråga. 

Säsongsrensade och utjämnade  

tidsserier 

Säsongsrensning görs för att justera för regel-

bundet återkommande variationer under året. 

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsik-
tig utveckling och tar bort bruset i högre grad 

än den säsongsrensade serien. Alla diagram i 

Konjunkturbarometern visar säsongsrensade 

tidsserier om inget annat anges. 

Revideringar 

Indikatorerna revideras varje månad när tids-

serierna säsongsrensas. 

 

Läs mer om begrepp och metoder i metodbo-

ken för Konjunkturbarometern: 

www.konj.se/metodbok  

 

http://www.konj.se/metodbok
http://www.konj.se/metodbok


Konjunkturbarometern oktober 2019   6 

 

 

60

70

80

90

100

110

120

130

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt

Tillverkningsindustri

Konfidensindikator,  index medelvärde=100

 

80

90

100

110

120

130

80 

90 

100 

110 

120 

130 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt

Bygg- & anläggning

Konfidensindikator,  index medelvärde=100

 

60

70

80

90

100

110

120

130

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt

Detaljhandel

Konfidensindikator,  index medelvärde=100

 

60

70

80

90

100

110

120

130

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt

Tjänstesektorn

Konfidensindikator,  index medelvärde=100

 

60

70

80

90

100

110

120

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Säsongsrensade värden

Historiskt genomsnitt

Hushåll

Konfidensindikator,  index medelvärde=100

 

60

70

80

90

100

110

120

130

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mikroindex

Makroindex

Hushåll

Mikro- och makroindex, index medelvärde=100



Konjunkturbarometern oktober 2019   7 

 

Företag 

Totala näringslivet 

MINSKAD BRIST PÅ PERSONAL  

Konfidensindikatorn för näringslivet föll för sjätte månaden i 

rad och pekar på ett allt svagare stämningsläge bland företagen. 

Alla sektorer bidrog till nedgången med undantag för bygg- och 

anläggningsverksamhet. 

Näringslivet rapporterar sammantaget om en något minskad 

sysselsättning de senaste tre månaderna men bilden skiljer sig åt 

mellan sektorerna. Handeln uppger att sysselsättningen har ökat, 

tjänstesektorn rapporterar att antalet anställda har varit oföränd-

rat, medan tillverkningsindustrin och bygg- och anläggning upp-

ger att personalstyrkan har minskat. I alla sektorer utom bygg- 

och anläggningsverksamhet har anställningsplanerna justerats 

ner och pekar sammantaget på en minskad personalstyrka de 

kommande tre månaderna.  

Andelen företag som uppger att de har brist på personal 

minskade i oktober. För ett år sedan var andelen den högsta 

uppmätta sedan frågan började ställas 1996, men de senaste fyra 

kvartalen har den minskat och närmar sig nu det normala. 

Företagens samlade bedömning av efterfrågeläget är oföränd-

rad från föregående månad och ligger därmed fortsatt något över 

det historiska genomsnittet. Priserna uppges ha kunnat höjas nå-

got, men inte i lika stor utsträckning som tidigare och omdö-

mena om nuvarande lönsamhet har försämrats. Företagen för-

väntar sig en inflation på 1,1 procent på tolv månaders sikt, en 

oförändrad siffra från mätningen i juli.  

Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Konfidensindikator 100 96,3 95,9 94,0 - 

Efterfrågeläge -16 -12 -13 -13 + 

Antal anställda, utfall -2 1 0 -3 - 

Antal anställda, förväntningar -1 0 -1 -8 - 
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Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel apr 

2019 

jul 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Brist på arbetskraft 25 36 31 28 + 

Lönsamhet -3 2 4 -1 + 

Anmärkning. Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av 

konfidensindikatorerna för bygg- och anläggning, tillverkningsindustri, handel och 

tjänstesektor. Den beräknas alltså inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. 

Vikterna som används för att väga samman konfidensindikatorerna är andra än de 

som används vid beräkning av Barometerindikatorn. 

Tillverkningsindustri 

MINSKAT KAPACITETSUTNYTTJANDE   

Konfidensindikatorn för hela tillverkningsindustrin föll något i 

oktober och pekar på ett svagare läge än normalt. Svagast är sig-

nalerna från insatsvaruindustrin där stål- och metallvaruindustri 

är mest negativa. Konsumtionsvaruindustrin rapporter däremot 

om ett starkare läge än normalt, vilket drivs av starka signaler 

från läkemedels- och livsmedelsindustrin.  

Av de ingående frågorna bidrar företagens syn på färdigvaru-

lagrens storlek mest till månadens nedgång i konfidensindika-

torn. Företagens förväntningar på produktionsvolymen är betyd-

ligt mer pessimistiska än normalt och är fortsatt orsaken till att 

indikatorn ligger under sitt historiska genomsnitt. 

Tabell 4 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff 

Konfidensindikator 95,6 97,2 96,0 -1,2 

  Orderstock, nulägesomdöme 0,5 1,2 1,0 -0,2 

  Färdigvarulager, 

nulägesomdöme 

1,6 3,4 1,2 -2,2 

  Produktionsvolym, förväntningar -6,5 -7,5 -6,2 1,3 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

  

Industriföretagen rapporterar om minskad orderingång på hem-

mamarknaden och i stort sett oförändrad orderingång på export-

marknaden de senaste tre månaderna. Konkurrenssituationen 

uppges vara oförändrad. Försäljningspriserna har legat stilla men 

trots det är synen på lönsamheten fortsatt mer positiv än nor-

malt. Företagen är fortsatt mindre missnöjda än normalt med or-

derstockarnas storlek. 

Företagens förväntningar på orderingången på tre månaders 

sikt försämrades jämförelsevis mycket, främst avseende export-

marknaden, där företagen nu tror på en minskad orderingång. På 

hemmamarknaden ser det ljusare ut och orderingången förvän-

tas bli ungefär oförändrad. 
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Nuvarande kapacitetsutnyttjande uppgår till 83 procent, vil-

ket är den lägsta nivån på tre år, men nära det historiska genom-

snittet. Samtidigt uppges produktionskapaciteten ha ökat något 

de senaste tre månaderna och vara mer än tillräcklig. Förvänt-

ningarna på produktionskapacitetens utveckling har fallit tillbaka 

rejält de senaste fyra kvartalen och pekar på oförändrad kapacitet 

det kommande kvartalet. 

Företagen rapporterar om en något minskad produktion de 

senaste tre månaderna, vilket är ovanligt. Även förväntningarna 

på produktionsvolymen på tre månaders sikt är betydligt mer 

pessimistiska än normalt och pekar på i stort sett oförändrad 

produktionsvolym. Företagens omdömen om färdigvarulagrens 

storlek har blivit något mer negativa sedan i september. 

Antalet anställda uppges ha minskat i snabbare takt än i sep-

tember och på tre månaders sikt tror jämförelsevis många före-

tag att personalstyrkan kommer att minska. Andelen företag som 

har brist på arbetskraft är dock fortsatt högre än normalt bero-

ende på svårigheter att rekrytera tekniska tjänstemän. Det 

främsta hindret för en ökad produktion uppges dock vara otill-

räcklig efterfrågan, inte brist på arbetskraft. 

Tabell 5 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionsvolym 16 10 3 -3 -- 

Orderingång hemmamarknad 6 -8 -6 -10 -- 

Orderingång exportmarknad 12 -4 -5 -2 - 

Orderstock, nulägesomdöme -15 -13 -10 -11 + 

Exportorderstock, 

nulägesomdöme 

-9 -13 -8 -11 - 

Färdigvarulager, nulägesomdöme 13 9 5 10 + 

Antal anställda -7 -8 -6 -15 - 

Förväntningar och planer          

 

Produktionsvolym 22 1 -2 2 -- 

Försäljningspriser 

hemmamarknad 

9 2 1 10 + 

Försäljningspriser exportmarknad 2 0 -1 4 + 

Antal anställda -11 -21 -24 -25 - 
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Tabell 6 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel apr 

2019 

jul 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionskapacitet 9 21 9 6 - 

Kapacitetsutnyttjande (%) 84 87 86 83 - 

Brist på arbetskraft 30 51 46 42 + 

      Yrkesarbetare 27 34 26 19 - 

      Tekniska tjänstemän 18 42 36 34 ++ 

Lönsamhet -3 18 11 9 + 

Förväntningar och planer         

 

Orderingång hemmamarknad 9 10 7 2 - 

Orderingång exportmarknad 15 13 7 -10 -- 

Produktionskapacitet 11 22 11 2 -- 

 

 Bygg- och anläggning 

OTILLRÄCKLIG EFTERFRÅGAN HINDRAR HUSBYGGANDET 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 

något i oktober. Den pekar fortsatt på ett något starkare stäm-

ningsläge än normalt bland byggföretagen. Uppgången förklaras 

av en ljusare syn på orderstockarnas storlek i nuläget, framför 

allt bland företagen inom anläggningsverksamhet.  

Tabell 7 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff 

Konfidensindikator 101,1 101,7 103,4 1,7 

  Orderstock, nulägesomdöme 1,2  1,7  3,0  1,3  

  Antalet anställda, förväntningar -0,1  0,0  0,4  0,4  

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Byggandet uppges sammantaget ha fortsatt minska de senaste tre 

månaderna, men byggföretagens förväntningar pekar på en viss 

ökning de kommande tre månaderna. Dock är förväntningarna 

något under det historiska genomsnittet. Även orderstockarna 

väntas växa de närmaste tre månaderna men på ett års sikt för-

väntas utsikterna på byggmarknaden försämras. 

Byggföretagen rapporterar sammantaget om en minskning av 

antalet anställda de senaste månaderna. Anställningsplanerna pe-

kar dock på en viss ökning av sysselsättningen de kommande tre 

månaderna, men ökningen är endast kopplad till anläggnings-

verksamhet. Husbyggarna tror på en oförändrad personalstyrka. 
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Bland husbyggarna har också andelen företag som uppger att ar-

betskraftsbrist är det främsta hindret minskat till den lägsta nivån 

sedan hösten 2012. Istället är det nu betydligt fler som anser att 

otillräcklig efterfrågan är det främsta bygghindret.  

Byggföretagen rapporterar om något sänkta anbudspriser de 

senaste månaderna och förväntningarna pekar på ytterligare 

sänkningar framöver.  

Tabell 8 Bygg- och anläggning, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utfall och nuläge           

Byggandet 7 -7 -5 -10 - 

Anbudspriser -5 -9 -6 -4 + 

Orderstock, förändring 5 -15 -5 -6 - 

Orderstock, nulägesomdöme -25 -17 -14 -6 + 

Antal anställda -2 -11 1 -15 - 

Förväntningar och planer          

 

Byggandet 12 2 15 8 - 

Anbudspriser 0 -12 -13 -8 - 

Orderstock 11 8 14 15 + 

Antal anställda 4 3 4 6 + 

Tabell 9 Bygg- och anläggning, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel apr 

2019 

jul 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utsikterna på byggmarknaden på 

ett års sikt 

-8 -30 -9 -19 - 

 

Handel 

DÄMPAD STÄMNING INOM PARTIHANDEL 

Konfidensindikatorn för hela handeln föll med 1,3 enheter och 

är nu i nivå med det historiska genomsnittet. Konfidensindika-

torn för partihandeln är fortsatt svag och ligger 16,2 enheter un-

der det normala. 

Av de i indikatorn ingående frågorna är det handelns sänkta 

förväntningar på kommande månadernas försäljningsutveckling 

som i huvudsak bidrar till fallet. 
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Tabell 10 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff 

Konfidensindikator 100,2 101,5 100,2 -1,3 

  Försäljningsvolym, utfall 0,4 0,2 0,0 -0,2 

  Varulager, nulägesomdöme 1,1 2,8 2,8 0,0 

  Försäljningsvolym, förväntningar -1,3 -1,5 -2,6 -1,1 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Företagens samlade omdöme om nuvarande försäljningssituat-

ion är något över det historiska genomsnittet. Förväntningarna 

på försäljningssituationen på sex månaders sikt är däremot något 

under det normala. 

Missnöjet med varulagrens storlek är sammantaget något 

mindre än normalt. Inom handel med motorfordon och daglig-

varuhandeln rapporterar nu fler företag att varulagren är för små 

än att de är för stora, vilket är ovanligt. Varuinköpen har ökat i 

ungefär normal omfattning de senaste månaderna medan in-

köpsplanerna för kommande tre månader är under det normala. 

Antalet anställda uppges sammantaget ha ökat något de tre 

senaste månaderna. Ökningen väntas dock inte fortsätta och an-

ställningsplanerna är nu de lägsta sedan maj 2013. Andelen före-

tag som rapporterar om personalbrist är i nivå med det histo-

riska genomsnittet. Inom sällanköpshandeln rapporterar dock 

betydligt fler företag än normalt om brist på personal. Troligen 

kommer detta bestå den närmaste tiden eftersom anställnings-

planerna är de lägsta sedan juli 2009. 

Försäljningspriserna uppges ha höjts i jämförelsevis stor ut-

sträckning och förväntas fortsätta göra det de kommande tre 

månaderna. Synen på lönsamheten är dock kvar på normal nivå. 

Tabell 11 Handel, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utfall och nuläge           

Försäljningsvolym 27 29 28 27 = 

Nuvarande försäljningssituation 1 10 11 9 + 

Varulager, nulägesomdöme 25 23 20 20 + 

Antal anställda 3 8 10 5 + 

Förväntningar och planer          

 

Försäljningsvolym 40 35 34 30 - 

Försäljningspriser 17 28 24 28 ++ 

Inköp av varor 22 12 22 12 - 

Antal anställda 9 5 6 -3 -- 

Försäljningssituation om 6 mån 39 39 35 35 - 
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Tabell 12 Handel, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel apr 

2019 

jul 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Brist på personal 13 19 17 13 = 

Lönsamhet -6 -7 0 -6 = 

Tjänstesektorn 

TJÄNSTEFÖRETAGEN PESSIMISTISKA  

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll med 2,1 enheter i 

oktober, till 91,8. Det är den lägsta nivån på konfidensindikatorn 

sedan början av 2013. Frågan om hur företagens egen verksam-

het utvecklats de senaste tre månaderna var den fråga som bi-

drog mest till fallet. Även frågorna om de senaste månadernas 

efterfrågeutveckling, samt förväntningarna på de kommande må-

nadernas efterfrågeutveckling bidrog till fallet. Alla frågor som 

ingår i konfidensindikatorn bidrar till att indikatorn understiger 

det historiska genomsnittet. 

Tabell 13 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff 

Konfidensindikator 95,6 93,9 91,8 -2,1 

  Företagets verksamhet, utfall -0,2 -0,9 -2,2 -1,3 

  Efterfrågan, utfall -2,3 -2,7 -2,9 -0,2 

  Efterfrågan, förväntningar -1,9 -2,5 -3,1 -0,6 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Det samlade omdömet om storleken på inneliggande uppdrag 

har försämrats något, och ligger nu nära det historiska genom-

snittet för första gången sedan 2015. Försäljningspriserna har 

kunnat höjas i begränsad omfattning de senaste månaderna, 

samtidigt som tjänsteföretagens syn på lönsamheten har försäm-

rats. Det är nu något fler som är missnöjda med lönsamheten än 

som är nöjda. 

Tjänsteföretagen upplever fortfarande brist på arbetskraft i 

större utsträckning än normalt. Fler företag anger dock otillräck-

lig efterfrågan framför brist på arbetskraft som främsta hinder 

för ökad tjänsteproduktion, vilket är första gången på över tre år. 

Antalet anställda uppges ha varit i stort sett oförändrat de sen-

aste månaderna, medan företagens anställningsplaner pekar på 

en marginell sysselsättningsminskning de kommande tre måna-

derna. 

Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på sex månaders 

sikt är mindre optimistiska än normalt. 

Handel definieras som: 

Handel med motorfordon (SNI 45) + 

Partihandel (SNI 46) + 

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + 

Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + 

Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3) 
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Tabell 14 Tjänstesektorn, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Utfall och nuläge           

Företagets verksamhet 22 19 16 10 - 

Efterfrågan 18 8 6 5 - 

Uppdragsvolym, nulägesomdöme -25 -19 -22 -24 + 

Försäljningspriser 4 6 11 5 + 

Antal anställda 2 2 0 0 - 

Förväntningar och planer          

 

Efterfrågan 25 18 16 14 - 

Försäljningspriser 10 5 5 7 - 

Antal anställda 7 6 2 -2 - 

Tabell 15 Tjänstesektorn, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel apr 

2019 

jul 

2019 

okt 

2019 

Läget 

Brist på personal 24 37 32 31 + 

Lönsamhet -5 -1 3 -4 + 
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Hushåll 

ÅTERHÅLLSAMMA INKÖPSPLANER 

Hushållens konfidensindikator steg något i oktober men pekar, 

för trettonde månaden i rad, på ett dystrare stämningsläge än 

normalt bland hushållen. Uppgången beror på en något mer po-

sitiv syn på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste 

som de kommande tolv månaderna.  

Tabell 16 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  aug 

2019 

sep 

2019 

okt 

2019 

Diff 

Konfidensindikator 93,6 90,1 92,7 2,6 

  Egen ekonomi nu 2,2 0,9 2,2 1,3 

  Egen ekonomi om 12 mån. -0,4 -1,9 0,7 2,6 

  Svensk ekonomi nu -1,3 -2,1 -2,1 0,0 

  Svensk ekonomi om 12 mån. -4,4 -4,8 -4,8 0,0 

  Köp av kapitalvaror nu -2,5 -2,0 -3,3 -1,3 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Hushållens syn på svensk ekonomi är oförändrat pessimistisk 

liksom förväntningarna på arbetslösheten. 58 procent av hushål-

len tror att arbetslösheten kommer att öka det närmaste året vil-

ket är en betydligt högre andel än normalt. Samtidigt upplever 

endast 8 procent en ökad risk att själv bli arbetslös, vilket är i 

linje med det historiska genomsnittet. 

Hushållen är mindre positiva än normalt till om det är fördel-

aktigt just nu för folk i allmänhet att göra större inköp, till exem-

pel av möbler, vitvaror och elektronik. Även planerna på egna 

inköp av sådana kapitalvaror är något mer återhållsamma än nor-

malt. Detsamma gäller hushållens planer på att köpa bil de kom-

mande tolv månaderna medan andelen hushåll som tror att de 

kommer att bygga eller köpa bostad är i nivå med det historiska 

genomsnittet.  

Inställningen till om det, mot bakgrund av det ekonomiska 

läget, är fördelaktigt att spara för närvarande är i nivå med det 

historiska genomsnittet. Samtidigt är det ovanligt många hushåll 

som säger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de 

sparar, i motsats till skuldsätter sig, i nuläget. 

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar 

på tolv månaders sikt uppgår till 3,3 procent, en marginell nedju-

stering från förra månadens 3,5 procent. Den rörliga bostadsrän-

tan förväntas uppgå till 2,39 procent på ett års sikt jämfört med 

2,42 procent förra månaden.  
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Tabell 17 Hushållsfrågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 2019 sep 2019 okt 2019 Läget 

Utveckling de senaste tolv månaderna           

Egen ekonomi (bättre - sämre) 9 14 11 14 + 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) -8 -20 -27 -27 - 

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat) -9 -16 -11 -10 - 

Nulägesomdömen         

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt) 11 1 3 -2 -- 

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt) 18 11 11 16 - 

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig) 56 66 67 72 ++ 

Förväntningar på tolv månaders sikt         

 

Egen ekonomi (bättre - sämre) 19 18 15 20 + 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) 4 -28 -31 -31 -- 

Arbetslösheten (öka - minska) 7 29 46 45 -- 

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre) -5 -7 -8 -7 - 

Eget sparande (troligt - inte troligt) 47 58 56 59 + 

 

Tabell 18 Inflation och boräntor 

Medelvärden i procent exklusive extremvärden 

    jul 2019 aug 2019 sep 2019 okt 2019 

Uppfattad inflation nu   3,9 3,7 3,7 3,9 

Förväntad inflation om 12 mån   3,3 3,3 3,5 3,3 

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år   2,43 2,40 2,42 2,39 

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år   2,71 2,63 2,79 2,79 

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år   3,37 3,30 3,46 3,47 

Anmärkning. För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan 14 i Metodbok för Konjunktur-

barometern på www.konj.se 

Tabell 19 Hushållsfrågor - kvartal 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel apr 2019 jul 2019 okt 2019 Läget 

Köp av bil inom 12 månader -56 -54 -53 -59 - 

Köp av bostad inom 12 månader -77 -79 -79 -76 + 

Renovering av bostaden inom 12 månader -23 -29 -30 -32 -- 

 

 

I statistikdatabasen på www.konj.se finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region. 

www.konj.se
www.konj.se
http://www.konj.se/

