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Rättning tillverkningsindustrin 

BAKGRUND 

Ett fel har upptäckts nu i april som innebär att resultat för en del frågor från maj 2020 

till mars 2021 är felaktiga. Uppgifterna med fel är frågorna inom tillverkningsindustrin 

relaterade till den inhemska marknaden och exportmarknaden. Varken barometerindi-

katorn eller tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas av felet. 

Felet består i att vi i samband med urvalsbytet i maj 2020 av misstag tilldelade export-

marknadsvikterna (andelen av branschens produktion som går på export) till att i stäl-

let vara hemmamarknadsvikterna (andelen av branschens produktion som inte går på 

export). Samtidigt gäller det omvända, att hemmamarknadsvikterna användes som ex-

portmarknadsvikterna. Detta kan i vissa branscher få stora konsekvenser. I andra 

branscher där det är en jämnare fördelning mellan andelarna är problemet mindre, 

samtidigt finns det branscher inom tillverkningsindustrin som inte påverkas alls av 

felet. 

I samband med ordinarie publicering den 29 april publiceras reviderade resultat med 

korrekta vikter för perioden maj 2020-april 2021. 

Felet berör följande frågor:  

• Försäljningspriserna på hemmamarknaden har de senaste 3 mån 

• Försäljningspriserna på exportmarknaden har de senaste 3 mån 

• Orderingången på hemmamarknaden har de senaste 3 mån 

• Orderingången på exportmarknaden har de senaste 3 mån 

• Exportorderstocken är för närvarande 

• Hur har företagets konkurrenssituation förändrats de senaste 3 mån: 

  på hemmamarknaden 

  på EU-marknaden 

  utanför EU 

• Försäljningspriserna på hemma-marknaden väntas de närmaste 3 mån 

• Försäljningspriserna på export-marknaden väntas de närmaste 3 mån 

• Orderingången på hemmamarknaden väntas de närmaste 3 mån 

• Orderingången på exportmarknaden väntas de närmaste 3 mån 

Och för följande branscher:  

• Tillverkningsindustri (TVI) 

• Insatsvaruindustri (INTM) 

• Investeringsvaruindustri (INVE) 

• Konsumtionsvaruindustri (CONS) 

• Varaktiga konsumtionsvaror (CDUR) 

• Icke varaktiga konsumtionsvaror (CNDU) 

• Livsmedelsindustri (LIVS) 

• Textilindustri (TEXT) 
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• Trävaruindustri (16000) 

• Massa- & pappersindustri (17000) 

• Kemisk industri (20000) 

• Stål- & metallindustri (24000) 

• Metallvaruindustri (25000) 

• Elektronikindustri (26000) 

• Industri för elapparater (27000) 

• Annan transportmedelsindustri (30000) 

• Övrig tillverkningsindustri (32000) 

För följande frågor berörs dock samtliga branscher: 

• Orderingången totalt, utfall  

• Orderingången totalt, förväntningar 

• Försäljningspriserna totalt, utfall 

• Försäljningspriserna totalt, förväntningar 

VAD HAR FELET FÖR EFFEKT? 

Nedan visas tre olika figurer för att exemplifiera rättningens konsekvenser. Vi väljer 
att göra detta genom att visa frågan om orderingången på exportmarknaden för totala 
tillverkningsindustrin samt varaktiga respektive icke varaktiga konsumtionsvaror. 
 
Inom icke varaktiga konsumtionsvaror är det stor skillnad mellan exportandelarna i de 
ingående branscherna, medan det i varaktiga konsumtionsvaror är relativt små skillna-
der. Effekten av felet i termer av icke säsongsrensade nettotal blir därför större i icke 
varaktiga konsumtionsvaror än i varaktiga konsumtionsvaror.1  
 

 

1 Felet berör även svarsandelar (bruttotal) och säsongsrensade nettotal. 
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