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EXTRAMATERIAL 

Investeringsfrågor i 
Konjunkturbarometern mars 

Från och med november i år ställer Konjunkturinstitutet (KI) i 

sin undersökning Konjunkturbarometern frågor om investe-

ringar. Frågorna ställs två gånger per år, i november och mars i 

enkäterna för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Resulta-

ten redovisas i KI:s statistikdatabas (https://statistik.konj.se/).  

EU, som delfinansierar Konjunkturbarometern, har beslutat att 

införa de nya frågorna i Konjunkturbarometern i samtliga med-

lemsländer från och med hösten 2021. EU har tidigare samlat in 

nationella uppgifter om investeringar för tillverkningsindustrin i 

en separat enkät, men har valt att från och med hösten 2021 

samla frågor om investeringar i ordinarie enkät. I samband med 

denna förändring har EU samtidigt valt att ändra och förenkla 

frågeformuleringarna samt att även ställa frågorna till tjänstesek-

torn.  

Frågeformuleringar 

Samma frågor ställs till både tillverkningsindustrin och till tjäns-

tesektorn, däremot skiljer sig frågorna åt mellan de båda under-

sökningsperioderna. Frågorna i marsenkäten redovisas i form av 

nettotal det vill säga andelen företag som angett det första alter-

nativet (öka/ökat) minus andelen som angett det tredje alternati-

vet (minska/minskat). 

I marsenkäten ställs frågorna på två tidshorisonter. En som 

jämför föregående år med året dess för innan och en som jämför 

innevarande år med föregående år. För varje tidshorisont efter-

frågas dels om investeringen totalt, dels om investeringen upp-

delat i tre kategorier (se tabell 1). 

För mer information om frågeformuleringarna i november-

enkäten, se fördjupningen från november 2021. 

I november 2021 investeringsfrågorna som ställs i november 

redovisas i KI:s statistikdatabas. Från och med mars 2022 finns 

även en tabell för investeringsfrågorna som ställs i mars i statis-

tikdatabasen. 

 

 

 

  

https://www.konj.se/download/18.5333ddec17fb98d6c19dd4d/1648198069911/Investeringsfr%C3%A5gor%20i%20Konjunkturbarometern%20november%202021.pdf
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Tabell 1 Investeringsfrågor marsenkäten 

Fråga Svarsalternativ 
Jämfört med för två år sedan (t-2) har företagets investeringar förra året (t-1) 

  Totala investeringar Ökat 

Varit 

oförändrade Minskat 

  Maskiner och utrustning Ökat 

Varit 

oförändrade Minskat 

  Mark, byggnader och infrastruktur Ökat 

Varit 

oförändrade Minskat 

  Immateriella tillgångar (FoU,  

    programvara, data, immateriella 

  rättigheter, yrkesutbildning osv.) Ökat 

Varit 

oförändrade Minskat 

Jämfört med förra året (t-1) kommer företagets investeringar i år (t) att 

  Totala investeringar Öka 

Vara 

oförändrade Minska 

  Maskiner och utrustning Öka 

Vara 

oförändrade Minska 

  Mark, byggnader och infrastruktur Öka 

Vara 

oförändrade Minska 

  Immateriella tillgångar (FoU,  

    programvara, data, immateriella 

  rättigheter, yrkesutbildning osv.) Öka 

Vara 

oförändrade Minska 

Resultat från mars 

Det är en större andel i både tillverkningsindustrin och i tjänste-

sektorn som säger att de totala investeringarna ökade 2021 jäm-

fört med 2020, än som säger att investeringarna minskar. Det är 

också en större andel som säger att investeringarna kommer att 

öka 2022 jämfört med 2021 än som säger att de kommer att 

minska. 

Det område som företagen i störst utsträckning angav att de 

ökat investeringarna i under 2021 jämfört med 2020 var maski-

ner och utrustning för tillverkningsindustrin samt immateriella 

tillgångar för tjänstesektorn. 
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Tabell 2 Investeringarnas utveckling 

  Totalt  

Tillverknings-

industri 

Tjänste-

sektorn 

Investeringarnas utveckling 

föregående år     

  Totala investeringar 28  36 25 

  Maskiner och utrustning 20  33 15 

  Mark, byggnader och 

infrastruktur 4  26 0 

  Immateriella tillgångar (FoU, 

     programvara, data, 

immateriella  

 rättigheter, yrkesutbildning osv.) 20  23 19 

Investeringarnas utveckling i år     

  Totala investeringar 37  44 35 

  Maskiner och utrustning 29  43 24 

  Mark, byggnader och 

infrastruktur 11  20 7 

  Immateriella tillgångar (FoU, 

     programvara, data, 

immateriella  

 rättigheter, yrkesutbildning osv.) 26  26 26 
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