
  

 

  

  

 

Frågor till näringsliv och hushåll1  

Frågor till näringslivet 

 

Tillverkning 

Hur har coronaviruset påverkat företagets produktion under mars månad?  

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

(Följdfråga vid minskad produktion:) 

beror den minskade produktionen på grund av coronaviruset på: 
i. minskad efterfrågan? Svarsalternativ (Ja/nej) 
ii. leveransproblem av insatsvaror?  Svarsalternativ (Ja/nej) 
iii. personalbrist   Svarsalternativ (Ja/nej) 
iv. Annan anledning   Svarsalternativ (Ja/nej) 

Fritext möjlighet om man väljer ja på (iv) 

Hur väntas coronaviruset påverka företagets produktionsvolym under maj månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

Bygg 

Hur har coronaviruset påverkat företagets byggande under mars månad?  
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

Hur väntas coronaviruset påverka företagets byggande under maj månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

 

1 Extrafrågorna har ställts till företag och hushåll från och med april månads Konjunkturbarometer. Frågorna syftar på mars (ut-
fall) och maj (förväntan) för april månads insamling. För maj månads insamling syftar frågorna på situationen i april (utfall) och 
juni (förväntan) istället och så vidare. 
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1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 
 

Handel 

Hur har coronaviruset påverkat företagets försäljningsvolym under mars månad?  
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

Hur väntas coronaviruset påverka företagets försäljningsvolym under maj månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

Tjänster 

Hur har coronaviruset påverkat efterfrågan på företagets tjänster under mars månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 

 
Hur väntas coronaviruset påverka efterfrågan på företagets tjänster under maj månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 
 

1) Positivt. 
2) Ingen påverkan 
3) Negativt i liten utsträckning 
4) Negativt i stor utsträckning 
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Frågor till hushållen  

Hur har coronaviruset påverkat ditt hushålls konsumtion under mars månad?  
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

a. Ökat mycket 
b. Ökat något 
c. Inte alls 
d. Minskat något 
e. Minskat mycket 
f. Vet ej 

Hur väntas coronaviruset påverka ditt hushålls konsumtion under maj månad? 
Frågan ställdes mellan april och september 2020. 

a. Öka mycket 
b. Öka något 
c. Inte alls 
d. Minskat något 
e. Minskat mycket 
f. Vet ej 


