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Konjunkturbarometer MM ÅÅ C

Enkäten skickas i bifogat svarskuvert till Konjunkturinstitutet senast 
den DD MM ÅÅ.

Har du frågor eller synpunkter
kontakta 
E-post: 
Tel: 08/453 59 00, Fax: 08/453 59 80

Svaren skall avse företagets totala verksamhet inom angiven bransch och gälla 
verksamheten i Sverige. Frågor som ej är tillämpliga på företagets verksamhet lämnas 
utan åtgärd. 

Uppgiftslämnandet är frivilligt. Samråd har skett med Näringslivets Nämnd för 
Regelgranskning (NNR)

Svaren skall avse företagens verksamhet inom:

Uppgifterna är skyddade enligt 24 kap 8 § sekretesslagen (2009:400)

1. Utfall och nuläge 2. Förväntningar och planer
(Bortse från säsongmässigt normala förändringar) (Bortse från säsongmässigt normala förändringar)

01. Produktionsvolymen ökat oförändrad minskat
har de senaste 3 månaderna M M M

Orderingången har de senaste 3 månaderna
ökat oförändrad minskat

02. på hemmamarknaden M M M

03. på exportmarknaden M M M

förhållandevis
04. Den totala orderstocken stor lagom för liten

är för närvarande M M M

05. Exportorderstocken är M M M

för närvarande

06. Färdigvarulagren är för stora lagom för små
för närvarande M M M

07. Antalet anställda i företaget ökat oförändrat minskat
har de senaste 3 månaderna M M M

01. Produktionsvolymen väntas öka oförändrad minska
de närmaste 3 månaderna M M M

Försäljningspriserna (i SEK) väntas de närmaste 3 månaderna
öka oförändrade minska

02. på hemmamarknaden M M M

03. på exportmarknaden M M M

04. Antalet anställda i företaget öka oförändrat minska
väntas de närmaste 3 månaderna M M M

Särskilda upplysningar: ............................................................................................................................................................................................

I fortsättningen önskar jag besvara enkäten via E-post M     

E-postadress: .............................................................................................................................................................................................................

Företagets referent: (titel, namn och telefon) ............................................................................................................................................................

+                                                                                                                                                                                                                          +

«Löpnummer»

«Företagets_namn»
«Benämning»
«Referent»
«Gatuadress»
«Postnummer»   «Postanstalt»

«Bransch_klartext»

«Stratum»    

XX

«Epostadress»

* Vid upprepade uteblivna E-post svar återgår utskicket till pappersenkät.
    Vill ni besvara enkäten via E-post vänligen godkänn e-post från ki@artisan.se för att undvika              
a  att enkäten fastnar i ert spamfilter.


