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Ny fråga i Konjunkturbarometern 

Från och med maj 2021 har Konjunkturinstitutet (KI) i sin 

undersökning Konjunkturbarometern börjat att ställa en ny må-

natlig fråga till näringslivet och till hushållen. Från och med maj 

redovisas resultaten i KI:s statistikdatabas (länk). I Konjunktur-

barometern kommer resultaten dock att redovisas först i höst. 

EU, som delfinansierar Konjunkturbarometern, har beslutat att 

införa den nya frågan i Konjunkturbarometern i alla medlems-

länder från och med maj 2021. Argumentet för den nya frågan är 

att det har funnits ett behov av att få en uppfattning om hur stor 

osäkerheten är bland företag och hushåll. För näringslivet kom-

mer detta att mätas genom att fråga om företagens framtida af-

färssituation och för hushållen genom att fråga om deras fram-

tida ekonomiska situation. Ett sådant mått är något som troligt-

vis är särskilt användbart i tider av större osäkerhet.  

FRÅGEFORMULERING 

Till näringslivet kommer följande fråga att ställas: 

Den framtida utvecklingen av företagets affärssituation är för närvarande 

++ lätt att förutsäga  

+ ganska lätt att förutsäga 

- ganska svår att förutsäga 

-- svår att förutsäga 

 

Till hushållen kommer följande fråga att ställas: 

Ditt hushålls framtida ekonomiska situation är för närvarande 

++ lätt att förutsäga  

+ ganska lätt att förutsäga  

- ganska svår att förutsäga  

-- svår att förutsäga 

N vet ej 

 

I beräkningen av nettotalet, det vill säga skillnaden mellan ande-

len respondenter som svarat ”lätt/ganska lätt att förutsäga” re-

spektive ”svårt/ganska svårt att förutsäga”, ges svarsalternativet 

”ganska lätt att förutsäga” hälften av vikten för svarsalternativet 

”lätt att förutsäga”. På samma sätt ges alternativet ”ganska svår 

att förutsäga” hälften av vikten för svarsalternativet ”svår att för-

utsäga”.1 

 

1 Viktningen innebär att om det är 30 procent som svarar ++, 20 procent som sva-

rar +, 30 procent som svarar – och 20 procent som svarar –- så blir nettotalet 5 

(30 + (0,5 x 20) – (0,5 x 30) – 20). 

http://statistik.konj.se/PXWeb/pxweb/sv/KonjBar
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RESULTAT FRÅN MAJ 

I detta avsnitt redovisas först nettotal för näringslivet (tabell 1) 

och sedan för hushållen (tabell 2).2 

Ett större nettotal innebär att företagen sammantaget har lät-

tare att förutsäga den framtida affärssituationen. Lättast att för-

utsäga den framtida affärssituationen har man i maj inom bygg- 

och anläggningsverksamhet med ett nettotal på 7. Svårast är det 

inom detaljhandeln med ett nettotal på -19. Bygg- och anlägg-

ningsverksamhet är den enda sektorn med ett positivt nettotal, 

vilket betyder att det är fler företag som anger att det är lätt att 

förutsäga den framtida affärssituationen än som tycker att det är 

svårt. Övriga sektorer, inklusive totala näringslivet har negativa 

nettotal. 

 
Tabell 1 Nettotal för företagen, osäkerhetsfrågan 

Sektor  maj 2021 

Totala näringslivet  -13 

Tillverkningsindustri  -7 

Bygg och anläggning  7 

Detaljhandel  -19 

Tjänstesektorn  -15 

 

För hushållen redovisas resultaten i tabell 2 nedan. Nettotalen 

redovisas totalt för samtliga hushåll, men även uppdelade på kön 

och ålder. Ett större nettotal innebär att det sammantaget är lät-

tare för hushållen att förutsäga sin ekonomiska situation. I denna 

första undersökningsperiod för den nya frågan syns att den 

äldsta åldersgruppen har lättare att förutsäga sin framtida ekono-

miska situation jämfört med de yngre åldersgrupperna. 

 
Tabell 2 Nettotal för hushållen, osäkerhetsfrågan 

Kategori maj 2021 

Totalt  46 

Kön  

   Kvinnor 48 

   Män 44 

Ålder  

   18–24 år 36 

   25–34 år 39 

   35–49 år 46 

   50–64 år 45 

   65–84 år 56 

 

 

 

 

 

2 I statistikdatabasen redovisas resultat såväl för näringslivet som helhet som för 

näringslivets fyra sektorer. Därutöver redovisas även resultat för delbranscher inom 

respektive sektor. 


