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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 samhälsekonomiskt perspektiv. 

 

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

Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. 

 

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

Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad i november, 

till 107,9 från 106,2 månaden innan. Nivån visar på ett ljust 

stämningsläge i ekonomin. I näringslivet bidrog tillverkningsin-

dustri, bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjäns-

tenäringar till uppgången. Detaljhandeln är den enda företags-

sektor med fallande konfidensindikator. Hushållens förtroende 

för ekonomin steg ytterligare i november och synen på den egna 

ekonomin är nu mer optimistisk än på över nio år.  

 

Industriföretagens produktionsplaner har justerats upp och indi-

kerar en betydligt starkare produktionstillväxt än normalt de 

närmaste månaderna. Högre förväntningar på produktionsvoly-

men har inte uppmätts sedan maj 2011.  

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporte-

rar om stark sysselsättningstillväxt de senaste månaderna, även 

om den mattats av en aning jämfört med tidigare. Samtidigt 

säger fortsatt en stor andel byggföretag att arbetskraftsbrist är 

det främsta hindret för ökat byggande.  

Detaljhandelsföretagen rapporterar om en försäljningstillväxt 

som är något svagare än normalt, men är förhållandevis positiva 

om nuvarande försäljningssituation. Förväntningarna på försälj-

ningen framöver är fortsatt optimistiska.  

Tjänsteföretagen rapporterar om en ökad efterfrågan på sina 

tjänster de senaste månaderna och bedömningen av uppdragsvo-

lymens storlek har förbättrats ytterligare. Förväntningarna på 

efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt är optimistiska och 

anställningsplanerna indikerar en ökad sysselsättning.  

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern 

Index medelvärde=100 

  sep 

2016 

okt 

2016 

nov  

2016 

Förän-

dring  

Läget1  

Barometerindikatorn 103,7 106,2 107,9 1,7 + 

Konfidensindikatorer           

Tillverkningsindustri 102,3 105,9 108,5 2,6 + 

Bygg- och 

anläggningsverksamhet 

110,3 111,6 112,3 0,7 ++ 

Detaljhandel 101,5 104,3 103,0 -1,3 + 

Privata tjänstenäringar 105,3 105,1 106,1 1,0 + 

Hushåll 101,2 104,8 105,8 1,0 + 

Anmärkning: Indikatorerna revideras något varje månad när de ingående nettotalen  

säsongsrensas. Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte 
kanberäknas som ett vägt medelvärde av de ingående sektorernas konfidensindikatorer. 

1  ++ mycket starkare än normalt , + starkare än normalt, = ungefär som normalt,   
- svagare än normalt, -- mycket svagare än normalt 

 

Begrepp och metod 

Barometerindikatorn 
har som syfte att mäta det aktuella  

stämningsläget i den svenska ekonomin 
genom att använda informationen från både 

företags- och hushållsbarometern. 

Barometerindikatorn samvarierar med 
förändringen av BNP. Den har standardise-

rats till medelvärde 100 och standardavvi-

kelse 10. Standardiseringen av Barometer-
indikatorn innebär att den inte kan beräk-

nas som ett vägt medelvärde av de ingå-

ende sektorernas konfidensindikatorer. 

Konfidensindikatorer 

används för att sammanfatta situationen 
och förväntningarna i en viss bransch eller 

sektor. De är standardiserade till medel-

värde 100 och standardavvikelse 10.  

Nettotal 

är skillnaden mellan andelen respondenter 
som svarat till exempel ökat respektive 

minskat eller bättre respektive sämre på en 

fråga. 

Säsongsrensning 

av en tidsserie innebär att avlägsna  
variationer som beror på säsong. Indikato-

rerna revideras något varje månad när de 

ingående nettotalen säsongsrensas. 

Trend 

Ibland redovisas en trend, där tillfälliga 

effekter (brus) har avlägsnats. 

Läget 

++ mycket starkare än normalt , + starkare 

än normalt, = ungefär som normalt,   
- svagare än normalt, -- mycket svagare än 

normalt 

Läs mer om begreppen i Konjunkturbaro-

metern på sidan 37. 

Läs också metodboken för Konjunkturbaro-

metern: www.konj.se/metodbok-barometer  

 

http://www.konj.se/metodbok-barometer
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  Barometerindikatorn 

Index, medelvärde=100  

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Tillverkningsindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100 

 

Privata tjänstenäringar 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Hushåll 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Detaljhandel 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  
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Företag 

Totala näringslivet 

GYNNSAMMARE EFTERFRÅGELÄGE 

Konfidensindikatorn för hela näringslivet steg från 106,2 i okto-

ber till 107,2 i november. Indikatorn visar på ett fortsatt starkare 

läge än normalt. Tillverkningsindustri, bygg- och anläggnings-

verksamhet och privata tjänstenäringar bidrar till uppgången, 

medan konfidensindikatorn för handeln sjönk för fjärde måna-

den i rad. Samtliga ingående indikatorer överstiger dock sina 

historiska genomsnitt. 

Utfall och nuläge: Näringslivets samlade bedömning av nuva-

rande efterfrågeläge har förbättrats ytterligare något och ligger 

nu betydligt över det historiska genomsnittet. Förbättringen 

kommer från tjänste- och byggföretagen.  

Antalet anställda uppges ha ökat inom samtliga sektorer i nä-

ringslivet de senaste tre månaderna. 

 

Förväntningar: Företagens anställningsplaner fortsätter samman-

taget att vara betydligt mer optimistiska än normalt. Tillverk-

ningsindustri och bygg- och anläggningsverksamhet redovisar en 

ökad optimism om sysselsättningsutvecklingen, medan handel 

och de privata tjänstenäringarna justerat ner sina anställningspla-

ner något sedan förra mätningen. 

Tabell 2 Totala näringslivet 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Konfidensindikator   104,2 105,3 106,2 107,2 

Efterfrågeläge, 

nulägesomdöme 

-19 -4 -9 -7 -5 

Antal anställda, utfall -4 10 1 9 11 

Antal anställda, förväntningar -4 13 12 15 14 

Tillverkningsindustri 

OPTIMISTISKA PRODUKTIONSPLANER  

Utfall och nuläge: Industriföretagen rapporterar om ökad orde-

ringång från hemmamarknaden de senaste tre månaderna. Net-

totalet har ökat marginellt och ligger stabilt något över det histo-

riska genomsnittet. Orderingången från exportmarknaden upp-

ges ha ökat i ungefär normal omfattning, vilket är en klar för-

Totala näringslivet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100  

 

Totala näringslivet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Totala näringslivet 

Efterfrågeläget, säsongsrensade nettotal 
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bättring jämfört med de senaste månaderna. Förbättringen kan 

bland annat kopplas till en starkare utveckling inom massa- och 

motorfordonsindustrin. 

Företagens samlade bedömning av storleken på orderstock-

arna ligger kvar på en förhållandevis hög nivå. Synen på expor-

torderstockarna är i ett historiskt perspektiv något mer negativ 

än normalt.  

Tillverkningsindustrin rapporterar om en förhållandevis för-

siktig produktionstillväxt de senaste tre månaderna. Samtidigt 

har missnöjet med för stora färdigvarulager minskat något från 

förra månaden, vilket kan tyda på minskade lager för att möta 

efterfrågan.  

Antalet anställda uppges sammantaget ha ökat marginellt de 

senaste tre månaderna. 

 

Förväntningar: Industrins produktionsplaner justerades upp för 

fjärde månaden i rad i november och indikerar en betydligt star-

kare produktionstillväxt än normalt de närmaste månaderna. 

Förväntningarna på produktionen har inte varit högre sedan 

maj 2011. Mest optimistiska produktionsplaner redovisar motor-

fordonsindustri, massaindustri, trävaruindustri, livsmedelsindu-

stri och textilindustri.  

Anställningsplanerna är positiva och pekar på en ökning av 

sysselsättningen under de närmaste månaderna. Även här sticker 

motorfordonsindustri ut som en av de mest optimistiska 

branscherna, tillsammans med kemisk industri, övrig trävaruin-

dustri och maskinindustri. 

Andelen industriföretag som aviserar höjda försäljningspriser 

på hemmamarknaden de närmaste månaderna har ökat något. 

Nettotalet visar på sammantaget höjda hemmamarknadspriser i 

tillverkningsindustrin. Exportmarknadspriserna väntas samtidigt 

bli i stort sett oförändrade. 

Tabell 3 Tillverkningsindustri 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Produktionsvolym, utfall 14 5 8 10 6 

Orderingång hemmamarknad, 

utfall 

5 9 10 9 11 

Orderingång exportmarknad, 

utfall 

11 -6 -3 5 12 

Orderstock, nulägesomdöme -19 -15 -19 -14 -15 

Exportorderstock, 

nulägesomdöme 

-12 -19 -22 -15 -17 

Färdigvarulager, nulägesomdöme 14 16 10 13 9 

Antal anställda, utfall -10 4 -6 0 4 

 

Tillverkningsindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal 
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Fortsättning tabell 3 Tillverkningsindustri 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Produktionsvolym, 

förväntningar 

21 15 22 33 36 

Försäljningspriser 

hemmamarknad, 

förväntningar 

8 10 8 8 13 

Försäljningspriser 

exportmarknad, 

förväntningar 

1 -5 -4 -3 1 

Antal anställda, 

förväntningar 

-13 3 -6 -1 6 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

ARBETSKRAFTSBRIST FORTSATT ETT HINDER  

Utfall och nuläge: Byggföretagen rapporterar sammantaget om 

god ordertillväxt de senaste månaderna och synen på order-

stockarnas storlek forsätter att vara betydligt mer positiv än 

normalt. Byggandet tycks åter ha tagit fart efter en period med 

något svagare utveckling och anbudspriserna uppges sammanta-

get ha höjts. 

Företagen rapporterar om fortsatt stark sysselsättningstillväxt 

även om den mattats av en aning. Arbetskraftsbrist fortsätter 

samtidigt att pekas ut som det främsta hindret för ökat byg-

gande. 

 

Förväntningar: Förväntningarna inför kommande tre månader är 

betydligt högre än normalt, om såväl orderstockar och byggande 

som om sysselsättningen. Mest optimistiska är husbyggarna.  

Andelen företag som aviserar höjda anbudspriser de närm-

aste månaderna har ökat något i november.  

Tabell 4 Bygg- och anläggningsverksamhet 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Byggandet, utfall 6 9 15 30 36 

Anbudspriser, utfall -7 6 11 10 12 

Orderstock, utfall 2 41 44 35 37 

Orderstock, nulägesomdöme -29 9 3 6 6 

Antal anställda, utfall -4 17 16 19 9 

Byggandet, förväntningar 12 33 48 46 48 

Anbudspriser, förväntningar -1 19 21 23 30 

Orderstock, förväntningar 9 35 45 35 39 

Antal anställda, förväntningar 2 27 32 37 41 

 

Tillverkningsindustri 

Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Byggandet, säsongsrensade nettotal 

 
 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Detaljhandel 

HANDEL MED MOTORFORDON BETYDLIGT MER POSITIVA 

ÄN NORMALT OM FÖRSÄLJNINGSSITUATIONEN 

Utfall och nuläge: Företagen inom detaljhandeln rapporterar 

sammantaget om en försäljningstillväxt som är något svagare än 

normalt, förutom företagen inom handel med motorfordon som 

redovisar en försäljningstillväxt som varit betydligt starkare än 

normalt.  

    Det samlade omdömet om nuvarande försäljningssituation är 

dock fortsatt något mer positivt än normalt. Företagen inom 

handel med motorfordon sticker ut och är betydligt mer positiva 

än normalt, även om omdömet dämpats något jämfört med 

första halvåret i år. Antalet anställda inom detaljhandel uppges 

sammantaget ha ökat de tre senaste månaderna. 

 

Förväntningar: Fler företag än normalt räknar med ökad försälj-

ningsvolym de närmaste tre månaderna, vilket gäller alla detalj-

handelns sektorer. Även förväntningarna på försäljningssituat-

ionen på sex månaders sikt är betydligt mer optimistiska än 

normalt, främst inom specialiserad butikshandel. Försäljnings-

priserna väntas sammantaget öka de närmaste tre månaderna.  

    Anställningsplanerna är fortsatt optimistiska inom detaljhan-

delns samtliga delar, bortsett från specialiserad butikshandel där 

planerna tyder på en något svagare sysselsättningsökning än 

normalt. Förväntningarna på inköp av varor har mattats av och 

ligger för första gången i år under normal nivå.  

Tabell 5 Detaljhandel 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Försäljningsvolym, utfall 27 24 12 21 19 

Försäljningssituation, 

nulägesomdöme 

3 12 2 11 8 

Varulager, nulägesomdöme 27 22 21 22 25 

Antal anställda, utfall 3 10 5 11 10 

Försäljningsvolym, förväntningar 40 46 46 51 53 

Försäljningspriser, förväntningar 10 17 15 14 17 

Inköp av varor, förväntningar 16 25 18 22 8 

Antal anställda, förväntningar 1 6 12 15 11 

Försäljningssituation om 6 mån 44 51 49 50 56 

 

  

Specialiserad butikshandel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Detaljhandel 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Detaljhandel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

STARK SYN PÅ UPPDRAGSVOLYMEN 

Utfall och nuläge: Företagen rapporterar sammantaget om en 

ökad efterfrågan på deras tjänster de senaste tre månaderna. 

Starkast har utvecklingen varit för olika konsulter, hotell och 

uthyrningsfirmor. Företagens samlade bedömning av inneva-

rande uppdragsvolym har förbättrats och har inte varit så ljus 

sedan juni 2008. Här utmärker sig framför allt arkitekter, men 

även hotell rapporterar särskilt positivt gällande uppdragsvoly-

men.  

    Andelen tjänstföretag som rapporterar om ökade priser är 

något högre än andelen som redovisar prissänkningar. Här ut-

märker sig hotell och arkitekter, med höga andelar företag som 

rapporterar om ökade priser. Antalet anställda uppges ha ökat de 

senaste månaderna i majoriteten av tjänstebranscherna.  

 

Förväntningar: Tjänsteföretagens förväntningar på de närmaste 

månadernas efterfrågeutveckling är fortsatt mer optimistiska än 

normalt. Företagens anställningsplaner indikerar ökad sysselsätt-

ning inom privata tjänstenäringar de kommande tre månaderna. 

Mest optimistiska anställningsplaner redovisar arkitekter. 

    Försäljningspriserna förväntas öka något på tre månaders sikt. 

Tabell 6 Privata tjänstenäringar 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Utvecklingen av företagets 

verksamhet, utfall 

22 23 23 28 24 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

utfall 

17 29 26 24 29 

Volymen på inneliggande 

uppdrag, nulägesomdöme 

-28 -9 -12 -12 -8 

Försäljningspriser, utfall 3 9 10 6 6 

Antal anställda, utfall -1 8 6 10 12 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

förväntningar 

24 30 35 32 35 

Försäljningspriser, förväntningar 9 10 12 10 13 

Antal anställda, förväntningar 5 19 19 19 15 

 

 

Svaren samlades in mellan 27 oktober och 16 november. 
 

Privata tjänstenäringar 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Privata tjänstenäringar 

Uppdragsvolym, nulägesomdöme 

 

Privata tjänstenäringar 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 
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Hushåll 

STOR OPTIMISM OM DEN EGNA EKONOMIN 

Hushållens syn på såväl den svenska som den egna ekonomin 

förbättrades något i november. Mikroindex, som sammanfattar 

synen på den egna ekonomin, stärktes ytterligare efter kraftiga 

uppgångar de senaste två månaderna. Indexet är nu 111,0, vilket 

indikerar att hushållen är betydligt mer optimistiska än normalt 

om sin egen ekonomi. Makroindex, som sammanfattar synen på 

svensk ekonomi, steg med 1,4 enheter och ligger nu i nivå med 

det historiska genomsnittet. 

 

Utfall och nuläge: Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget 

fortsätter att vara mycket positiv, nettotalet steg med en enhet 

från föregående månad och ligger avsevärt över det normala. 

Hushållen bedömer att det är rätt tidpunkt att göra kapitalvaru-

inköp, men är något mindre positiva jämfört med i oktober. 

Synen på den svenska ekonomin i nuläget förbättrades i no-

vember och är mer positiv än normalt. Andelen hushåll som 

anser att det är fördelaktigt att spara nu har stigit, men ligger på 

en låg nivå i förhållande till det historiska genomsnittet. 

 

Förväntningar: Hushållens förväntningar på hur den egna eko-

nomin kommer att utvecklas det närmaste året steg något i no-

vember, till en nivå som inte har uppmätts sedan 2013. Förvänt-

ningarna på den svenska ekonomin var i det närmaste oföränd-

rade, och är i ett historiskt perspektiv fortfarande förhållandevis 

pessimistiska. 

Andelen hushåll som tror att de kommer att renovera bosta-

den inom de närmaste tolv månaderna har stigit. 

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar 

på tolv månaders sikt, exklusive extremvärden, uppgick till  

2,4 procent i november, en förhållandevis stor ökning med 0,4 

procentenheter från föregående månad. Inflationsförväntningar-

na har nu ökat fyra månader i rad.  

Den rörliga bostadsräntan väntas uppgå till 2,06 procent om 

ett år, vilket är en oförändrad siffra från oktober. På två och fem 

års sikt har hushållen justerat upp sina ränteförväntningar något 

och den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 2,58 respek-

tive 3,45 procent 

Hushållen förväntar sig en ökning av bostadspriserna med  

4,6 procent de kommande tolv månaderna, vilket är en oföränd-

rad siffra från föregående månad.  

 

Svaren samlades in mellan 1 och 15 november.

Hushåll 

Förväntad inflation om tolv månader, exklusive 

extremvärden 
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Tabell 7 Hushållsindikatorer 

Säsongsrensade värden, index medelvärde = 100 

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Konfidensindikator 100,0 95,0 101,2 104,8 105,8 

Makroindex 100,0 92,3 95,4 97,8 99,2 

Mikroindex 100,0 98,4 105,7 109,9 111,0 

 
Tabell 8 Hushållsfrågor 

Säsongsrensade värden, index medelvärde = 100 

  Medel aug 

2016 

sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Egen ekonomi nu 8,3 12,0 12,0 15,0 16,0 

Egen ekonomi om 12 månader 18,8 13,0 20,0 20,0 22,0 

Ekonomin i Sverige nu -8,7 -16,0 -12,0 -10,0 -5,0 

Ekonomin i Sverige om 12 

månader 

6,6 -20,0 -11,0 -4,0 -3,0 

Arbetslösheten 12 månader 

framåt 

7,8 22,0 15,0 8,0 4,0 

Rätt tidpunkt att köpa 

kapitalvaror nu 

10,6 13,0 18,0 23,0 19,0 

Hushållets inköp av kapitalvaror 

12 månader framåt 

-4,8 -6,0 -3,0 -1,0 0,0 

Fördelaktigt eller ofördelaktigt att 

spara nu 

19,4 -3,0 -2,0 -2,0 5,0 

Hushållets sparande 12 månader 

framåt 

45,8 61,0 62,0 62,0 61,0 

Hushållets ekonomiska situation 

(sparar - skuldsätter sig) 

54,8 72,0 73,0 69,0 68,0 

Köp av bil inom 12 månader -54,5 -51,0 -51,0 -54,0 -51,0 

Köp av bostad inom 12 månader -76,7 -78,0 -78,0 -75,0 -75,0 

Renovering av bostaden inom 12 

månader 

-23,3 -24,0 -19,0 -28,0 -15,0 

Egen arbetslöshetsrisk nu -7,3 -13,0 -13,0 -12,0 -15,0 

Tabell 9 Priser och räntor 

Medelvärden i procent exklusive extremvärden 

    aug 
2016 

sep 
2016 

okt 
2016 

nov 
2016 

Uppfattad inflation nu 1,0 1,8 1,6 2,2 

Förväntad inflation om 12 mån 1,7 1,9 2,0 2,4 

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år 2,05 2,07 2,06 2,06 

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år 2,53 2,57 2,54 2,58 

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år 3,29 3,32 3,39 3,45 

Förväntningar på årlig procentuell 
förändring av bostads- priserna i 
allmänhet 

4,8 5,1 4,6 4,6 

Förväntningar på årlig procentuell 
förändring av priset på den egna 
bostaden 

4,1 4,4 3,9 4,2 

Anmärkning. 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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Företag, konfidensindikatorer 

Totala näringslivet 

Säsongsrensade värden, index medelvärde=100 

  Bransch Max  Min  sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Förändring Läget 

    Totala näringslivet 118,9 66,9 105,3 106,2 107,2 1,0 + 

 

Tillverkningsindustri 

Säsongsrensade värden, index medelvärde=100 

Bransch Max  Min  sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Förändring Läget 

Tillverkningsindustri 121,3 63,9 102,3 105,9 108,5 2,6 + 

Insatsvaruindustri 118,4 66,0 107,7 110,0 109,2 -0,8 + 

Investeringsvaruindustri 120,5 66,0 92,2 95,2 100,7 5,5 = 

Konsumtionsvaruindustri 132,4 73,8 100,8 114,5 115,3 0,8 ++ 

Varaktiga konsumtionsvaror 118,8 70,2 110,9 113,0 109,8 -3,2 + 

Icke varaktiga konsumtionsvaror 132,4 73,2 99,3 113,2 114,4 1,2 ++ 

Livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri 122,6 74,1 119,0 120,7 119,8 -0,9 ++ 

Textil-, beklädnads och lädervaruindustri 125,8 64,6 110,1 110,1 113,4 3,3 ++ 

Trävaruindustri 122,4 73,0 104,3 106,2 110,1 3,9 ++ 

Sågverk  130,2 73,4 101,7 103,7 109,1 5,4 + 

Övrig trävaruindustri 124,9 71,3 106,7 107,6 108,1 0,5 + 

Massa-, pappers och pappersvaruindustri 123,1 72,4 111,4 113,4 115,1 1,7 ++ 

Massaindustri 121,0 77,9 114,7 113,7 112,5 -1,2 ++ 

Pappers- och pappersvaruindustri 129,9 73,9 103,7 107,6 109,6 2,0 + 

Grafisk och annan reproduktionsindustri 127,1 69,9 106,9 104,9 111,7 6,8 ++ 

Stenkols- & raffinerade 

petroleumprodukter 

134,0 58,8 95,8 103,4 105,4 2,0 + 

Kemisk industri 122,2 67,3 107,4 104,4 102,3 -2,1 + 

Farmaceutiska basprodukter & läkemedel 129,3 72,2 91,6 107,4 108,0 0,6 + 

Gummi- och plastvaruindustri 117,9 64,6 107,1 111,6 106,9 -4,7 + 

Andra icke-metalliska mineraliska prod. 124,9 68,2 105,5 108,8 111,8 3,0 ++ 

Stål- och metallverk 117,8 68,2 110,8 109,5 109,1 -0,4 + 

Järn- och stålverk 117,8 70,0 104,2 104,2 107,0 2,8 + 

Metallvaruindustri 119,2 70,0 98,4 100,5 100,7 0,2 = 

Datorer, elektronikvaror och optik 128,6 77,2 85,5 93,6 94,0 0,4 - 

Industri för elapparatur 119,4 73,9 100,6 99,4 93,6 -5,8 - 

Maskinindustri 118,6 69,9 100,3 103,3 105,2 1,9 + 

Motor- och släpfordonsindustri 118,5 65,9 99,4 96,4 107,3 10,9 + 

Annan transportmedelsindustri 124,6 71,7 102,2 97,7 90,8 -6,9 - 

Möbelindustri 130,9 74,8 98,4 107,3 102,6 -4,7 + 

Övrig tillverkningsindustri 128,1 72,2 89,0 87,2 94,9 7,7 - 

Reparationsverkstäder & 

installationsföretag 

118,0 69,8 97,9 104,0 90,6 -13,4 - 
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Byggindustri 

Säsongsrensade värden, index medelvärde=100 

Bransch Max  Min  sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Förändring Läget 

Bygg- och anläggningsverksamhet 121,9 79,0 110,3 111,6 112,3 0,7 ++ 

 

Handel 

Säsongsrensade värden, index medelvärde=100 

Bransch Max  Min  sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Förändring Läget 

Detaljhandel 124,3 66,3 101,5 104,3 103,0 -1,3 + 

Handel med motorfordon; verkstäder 120,1 67,7 104,1 104,6 106,0 1,4 + 

Livsmedelshandel 119,2 71,0 105,2 112,3 103,4 -8,9 + 

Specialiserad butikshandel 125,4 63,1 100,1 101,9 102,3 0,4 + 

Butiker för informations- & 

kommunikationsutrustning 

122,1 62,0 103,1 102,5 107,3 4,8 + 

Butiker för heminredningsartiklar och 

husgeråd 

123,1 63,7 90,3 98,5 86,5 -12,0 -- 

Butiker för kultur- och fritidsartiklar 124,0 67,8 89,9 103,7 107,3 3,6 + 

Butiker för övriga hushållsvaror 119,9 73,5 102,2 100,7 103,0 2,3 + 

Handel på postorder och internet 125,5 65,0 100,1 100,0 100,1 0,1 = 

 

Privata tjänstenäringar 

Säsongsrensade värden, index medelvärde=100 

Bransch Max  Min  sep 

2016 

okt 

2016 

nov 

2016 

Förändring Läget 

Privata tjänstenäringar 119,2 70,4 105,3 105,1 106,1 1,0 + 

Landtransport 118,4 69,5 107,4 103,9 100,4 -3,5 = 

Åkerier 118,2 65,3 106,4 103,0 102,9 -0,1 + 

Hotell och restauranger 118,4 71,3 108,4 107,9 110,6 2,7 ++ 

Datakonsulter, programvaruproducenter 

o.d. 

118,9 62,8 109,6 110,3 110,8 0,5 ++ 

Finans- och försäkringsverksamhet 130,5 77,2 101,7 102,5 107,6 5,1 + 

Förvaltare av egna fastigheter 123,9 74,7 102,9 103,4 106,2 2,8 + 

Fastighetsmäklare och -förvaltare 134,0 77,4 103,2 100,5 98,0 -2,5 - 

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 119,6 75,7 98,8 104,9 108,6 3,7 + 

Konsulttjänster, verksamhet huvudkontor 124,3 71,3 109,0 108,5 107,9 -0,6 + 

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 116,4 67,8 107,5 109,3 109,2 -0,1 + 

Reklam- och marknadsundersökningsbyråer 125,6 66,8 109,2 105,0 104,8 -0,2 + 

Uthyrningsfirmor 118,0 74,1 112,0 105,2 109,6 4,4 + 

Arbetsförmedlingar, rekryterings- och 

personaluthyrningsföretag 

114,0 72,4 91,6 96,9 93,5 -3,4 - 

Personaluthyrningsföretag 113,8 72,8 90,6 96,3 92,3 -4,0 - 

Researrangörer och resebyråer 120,6 69,8 99,1 104,5 95,3 -9,2 - 

Kontors- och andra företagstjänstföretag 124,7 74,6 97,3 97,2 94,9 -2,3 - 

Uppdragsverksamhet  118,6 69,0 98,9 102,5 100,9 -1,6 = 

Anmärkning: Standardiseringen av de nettotal som ingår i respektive konfidensindikator innebär att det inte går att beräkna 
konfidensindikatorna för aggregaten tillverkningsindustri, bygg-och anläggningsverksamhet, handel och privata tjänstenäringar 

som ett vägt medelvärde av konfidensindikatorerna för de ingående branscherna. 
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Totala näringslivet 

  Totala näringslivet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100. 

 

Totala näringslivet 

Efterfrågeläget, säsongsrensade nettotal 

 

Totala näringslivet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Tillverkningsindustri  

 

  

Tillverkningsindustri 

Den totala orderstocken och färdigvarulagren, 

säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 
 

Tillverkningsindustri 

Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal 

 

Tillverkningsindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100. 
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Insatsvaruindustri 

  Insatsvaruindustri 

Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal 

 

Insatsvaruindustri 

Den totala orderstocken och färdigvarulagren, 

säsongsrensade nettotal 

 

Insatsvaruindustri 

Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Insatsvaruindustri 

Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal 

 

Insatsvaruindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 
 

Insatsvaruindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100.  
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Investeringsvaruindustri 

 

  

Investeringsvaruindustri 

Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal 

 

Investeringsvaruindustri 

Den totala orderstocken och färdigvarulagren, 

säsongsrensade nettotal 

 

Investeringsvaruindustri 

Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Investeringsvaruindustri 

Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal 

 

Investeringsvaruindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Investeringsvaruindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100.  
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Konsumtionsvaruindustri 

  Konsumtionsvaruindustri 

Orderingången (utfall), säsongsrensade nettotal 

 

Konsumtionsvaruindustri 

Den totala orderstocken och färdigvarulagren, 

säsongsrensade nettotal 

 

Konsumtionsvaruindustri 

Produktionsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Konsumtionsvaruindustri 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Konsumtionsvaruindustri 

Försäljningspriserna (förväntningar), nettotal 

 

Konsumtionsvaruindustri 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100.  
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Bygg- och anläggningsverksamhet 

 

 
  

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Byggandet, säsongsrensade nettotal 

 
 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Orderstockens förändring, säsongsrensade 

nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Anbudspriserna, nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Orderstocken, säsongsrensade nettotal 

 

Bygg- och anläggningsverksamhet 

Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. 

Index, medelvärde=100.  
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Detaljhandel 

 

  
Detaljhandel 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Detaljhandel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Handel med motorfordon 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 

 

Handel med motorfordon 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Livsmedelshandel 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Livsmedelshandel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 
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Detaljhandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Specialiserad butikshandel 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Specialiserad butikshandel 

Försäljningsvolymen, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

 

  

Privata tjänstenäringar 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Privata tjänstenäringar 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Landtransport 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Landtransport 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Åkerier 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Åkerier 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

 

  

Hotell och restauranger 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Hotell och restauranger 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Datakonsulter, programvaru-

producenter och dylikt 

Efterfrågan på företagets tjänster, 
säsongsrensade nettotal 

 

Datakonsulter, programvaru-

producenter och dylikt 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Finans- och försäkringsverksamhet 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Finans- och försäkringsverksamhet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egna fastighetsförvaltare 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Egna fastighetsförvaltare 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Fastighetsmäklare och -förvaltare 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Fastighetsmäklare och -förvaltare 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Juridiska och ekonomiska 
konsultbyråer 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Juridiska och ekonomiska 
konsultbyråer 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 



Konjunkturbarometern november 2016   31 

 

Privata tjänstenäringar 

 

  

Konsultbyråer inom PR, 

kommunikation och organisation 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Konsultbyråer inom PR, 

kommunikation och organisation 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Tekniska konsulter och arkitekter 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Tekniska konsulter och arkitekter 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Reklam- och 
marknadsundersökningsbyråer 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Reklam- och 
marknadsundersökningsbyråer 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

 

  

Uthyrningsfirmor 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Uthyrningsfirmor 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Arbetsförmedlingar, rekryterings- och 

personaluthyrningsföretag 

Efterfrågan på företagets tjänster, 
säsongsrensade nettotal 

 

Arbetsförmedlingar, rekryterings- och 

personaluthyrningsföretag 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Personaluthyrningsföretag 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Personaluthyrningsföretag 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Privata tjänstenäringar 

 

 

  

Researrangörer och resebyråer 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Researrangörer och resebyråer 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Kontors- och andra företagstjänster 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Kontors- och andra företagstjänster 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 

 

Uppdragsverksamhet 

Efterfrågan på företagets tjänster, 

säsongsrensade nettotal 

 

Uppdragsverksamhet 

Antalet anställda, säsongsrensade nettotal 
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Hushåll 

 

 

  

Hushåll 

Egen ekonomi, säsongsrensade nettotal (bättre – 

sämre) 

 

Hushåll 

Ekonomin i Sverige, säsongsrensade nettotal 

(bättre – sämre) 

 

Hushåll 

Risken att själv bli arbetslös, säsongsrensade 

nettotal (ökat - minskat) 

 

Hushåll 

Arbetslösheten på tolv månaders sikt, 

säsongsrensade nettotal (öka - minska) 

 

Hushåll 

Inställning till kapitalvaruinköp i nuläget, 

säsongsrensade nettotal (rätt tidpunkt – fel 

tidpunkt) 
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Hushåll 

Hushåll 

Inköp av kapitalvaror på tolv månaders sikt, 

säsongsrensade nettotal (mer – mindre) 

 

Hushåll 

Att spara är för närvarande, säsongsrensade 

nettotal (fördelaktigt – ofördelaktigt) 

 

Hushåll 

Ekonomisk situation och sparande, 

säsongsrensade nettotal 

 

Hushåll 

Köp av bil inom tolv månader, säsongsrensade 

nettotal (troligt – inte troligt) 

 

Hushåll 

Köp av bostad inom tolv månader, 

säsongsrensade nettotal (troligt – inte troligt) 

 

Hushåll 

Renovering av bostaden inom tolv månader, 

säsongsrensade nettotal (troligt – inte troligt) 
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Begrepp och definitioner 

Konjunkturinstitutet frågar varje månad ett urval av svenska företag och hushåll om deras syn på eko-

nomin. Undersökningen är kvalitativ, vilket innebär att den inte innehåller några frågor om absoluta tal 

(kronor, ören eller volymförändringar i antal enheter). Respondenterna svarar enbart med kvalitativa 

svarsalternativ som större/oförändrat/minskat.  

NETTOTAL  

Skillnaden mellan andelen som svarat positivt respektive negativt på en fråga uttrycks som nettotal. 

Om 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den minskat 

(50 procent uppger att den är oförändrad) så blir nettotalet 30 (40-10=30).   

SÄSONGSRENSADE TIDSSERIER 

Säsongsrensning av en tidsserie innebär att avlägsna variationer och effekter som beror på säsong. Alla 

resultat i Konjunkturbarometern Företag som redovisas i diagram visar säsongsrensade serier (undan-

taget prisfrågor). 

KONFIDENSINDIKATORN 

Som ett sammantaget mått på situationen i en bransch används konfidensindikatorn. Konfidensindika-

torn beräknas som medelvärdet av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för ett antal frågor. 

Serien standardiseras till medelvärde 100 och standardavvikelse 10. 

MIKROINDEX 

Sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi. Mikroindex beräknas som genomsnittet av nettota-

len (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den egna ekonomin, i nuläget respektive på 

tolv månaders sikt, samt frågorna om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar 

att öka inköpen av sådana varor de närmaste tolv månaderna. 

MAKROINDEX 

Sammanfattar hushållens syn på läget i svensk ekonomi. Makroindex beräknas som genomsnittet av 

nettotalen (säsongsrensade och standardiserade) för frågorna om den svenska ekonomin, i nuläget 

respektive på tolv månaders sikt, samt frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv måna-

derna.  

BAROMETERINDIKATORN 

Stämningsläget i svensk ekonomi mäts med Barometerindikatorn. Den är en sammanvägning av de 

frågor som ingår i konfidensindikatorerna för företag och hushåll. Samtliga nettotal som ingår säsongs-

rensas och standardiseras så att de får samma medelvärde och standardavvikelse, innan de vägs sam-

man.  

LÄS MER I KONJUNKTURBAROMETERNS METODBOK 

Läs mer om undersökningens genomförande och hur resultaten ska tolkas i metodboken på 

www.konj.se. Där finns även en komplett förteckning över frågor och branscher som ingår i Konjunk-

turbarometern. 

 

 

http://www.konj.se/

