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Konjunkturbarometer MM ÅÅ  T

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

Referent:
Konjunkturinstitutet, Stockholm
Tel: 08- 453 59 00, Fax: 08- 453 59 80
E-post: info.barometer@konj.se 

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
(Bortse från säsongmässigt normala förändringar)

Utfall och nuläge (forts.)

01. Hur har företagets förbättrats oförändrad försämrats
verksamhet utvecklats de M M M

senaste 3 månaderna

02. Efterfrågan på företagets ökat oförändrad minskat
tjänster har de senaste M M M

3 månaderna
förhållande-

03. Volymen på inneliggande vis stor lagom för liten
uppdrag (order) bedöms för M M M

närvarande vara

04. Försäljningspriserna har de ökat oförändrade minskat
senaste 3 månaderna M M M

05. Lönsamheten är för god tillfredställande dålig
närvarande M M M

06. Antalet anställda har de ökat oförändrat minskat
senaste 3 månaderna M M M

07. Har företaget för närvarande ja nej
brist på personal? M M

08. Om efterfrågan ökar, kan företaget      ja                nej
höja produktionen med befintliga       M M

resurser?

09. Om ja, med hur
        många procent? …………… %

Trängsta sektionen för företagets verksamhet är för närvarande 
(endast ett alternativ)

10. Ingen trång sektion M

11. Otillräcklig efterfrågan M

12. Brist på arbetskraft M

13. Brist på lokaler och/eller utrustning M

14. Finansiellt restriktioner M

15. Andra faktorer M

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

01. Efterfrågan på företagets tjänster öka oförändrad minska
väntas de närmaste 3 månaderna M M M

02. Försäljningspriserna väntas de öka oförändrade minska
närmaste 3 månaderna M M M

03. Antalet anställda väntas de öka oförändrat minska
närmaste 3 månaderna M M M

04. Efterfrågan på företagets tjänster öka oförändrad minska
väntas på 6 månaders sikt M M M

3. Inflationsförväntningar

01. Hur tror Du att priserna i allmänhet (dvs de svenska konsumentpriserna) kommer att utvecklas under de öka  oförändrade minska
närmaste 12 månaderna? Tror Du att de kommer att: M M M

02. Hur många procent tror Du att de 
kommer att öka eller minska? (Intervall får anges..)    ……............................ %

+ vänd
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+                         T

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

I fortsättningen önskar jag besvara enkäten via E-post M

E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

+                                                                                                                                                                                                                          +

«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.


