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Forord 
Denne publikasjonen inneholder en detaljert og metodisk beskrivelse av 
undersøkelsen Konjunkturbarometeret samt publiserte tabeller for 3. kvartal 2009. 
 
Brukere av Konjunkturbarometeret har et stort behov for informasjon om hvordan 
statistikken er bygd opp bl.a. i tilknytning til analysearbeid og ved tolkning av 
tidsseriene. Denne publikasjonen er utarbeidet for å gi interne og eksterne brukere 
en dekkende oversikt over grunnleggende prinsipper samt definisjoner og metoder i 
utarbeidingen av statistikken. Den er også lagt ut på Statistisk sentralbyrås sider på 
Internett, http://www.ssb.no/emner/08/05/10/. 
 
Jan Henrik Wang har stått for utarbeidingen av publikasjonen. Seksjonsleder er 
Lise Dalen McMahon, Seksjon for industristatistikk. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 
Oslo/Kongsvinger, 27. november 2009 
 
 
Øystein Olsen 
 

________________ 
Nils Håvard Lund 
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Preface 
This publication contains a detailed description of the Business Tendency Survey 
and tables published in the 3rd quarter of 2009. 
 
Users of the Business Tendency Survey require information on how the statistics 
have been assembled, the definitions used and what the statistics cover. Such 
knowledge might be of vital importance for the correct interpretation of the time 
series. General principles together with definitions and methods related to the 
construction of the survey are described in the following chapters. The publication 
is also available at: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/. 
 
Mr. Jan Henrik Wang has prepared the publication. Head of division is Ms Lise 
Dalen McMahon, Division for Manufacturing Statistics. 
 
 
Statistics Norway, 
Oslo/Kongsvinger, 27 November 2009 
 
 
Øystein Olsen 
 

_______________ 
Nils Håvard Lund 
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1. Hovedresultater og bruk av tabellene 

1.1. Hovedresultater 
Siden Konjunkturbarometeret er en kvalitativ undersøkelse, er det begrenset hvor 
mye informasjon som kan trekkes ut av de historiske seriene. Derfor omtales kun 
resultatene fra den siste undersøkelsen (3. kvartal 2009) i dette kapittelet. Hvis 
noen ønsker å se nærmere på utviklingen – over en lengre tidsperiode – for de ulike 
indikatorene som omtales, henvises det til ulike kvantitative statistikker som 
utarbeides av Statistisk sentralbyrå.    

1.1.1. Totalt 
Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2009 ga signaler om et ytterligere fall i 
industriproduksjonen og sysselsettingen, men nedgangen var svakere enn registrert 
i første halvår. Bedrede forhold for produsenter av innsatsvarer medvirket i stor 
grad til dette. Lav ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet ga ytterligere 
nedgang i ordrebeholdningen. Utviklingen reflekteres av markedsprisene som 
svekket seg i 3. kvartal. Svak etterspørsel og sterk konkurranse utgjorde betydelige 
begrensninger for produksjonen, mens ressursknapphet ikke var noe problem. 
 
Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som var dekket av ordrebeholdningen lå 
nært det historiske snittet for industrien. Dette var merkbart lavere enn i samme 
kvartal året før. Svak ordretilgang hos produsenter av skip og oljeplattformer var 
en medvirkende årsak til utviklingen. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad for 
industrien ble beregnet til 76,4 prosent i 3. kvartal. Dette var om lag uendret fra 
resultatet i 2. kvartal.  
  
Industrilederne sin vurdering av utviklingen på kort sikt (4. kvartal 2009) var 
fortsatt negativ, men færre delte denne oppfatningen. Forventning om bedrede 
forhold i eksportmarkedet støtter dette resultatet. Den sammensatte 
konjunkturindikatoren for industrien økte fra -7 til -5 (sesongjustert nettotall) i 3. 
kvartal. Reduserte lagre av produkter for salg medvirket til oppgangen. Tallverdien 
indikerer et ytterligere fall i industriproduksjonen, men nedgangen blir gradvis 
svakere. 

1.1.2. Etter varetype 
Produsenter av innsatsvarer (trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, 
kjemisk råvareindustri, metallindustri med flere) melder om redusert 
produksjonsvolum og sysselsetting, men resultatene spriker mellom de ulike 
næringene. Det ble registrert en positiv utvikling for trelast- og trevareindustri og 
for produksjon av ikke-jernholdige metaller. Ordrebeholdningen var om lag 
uendret fra 2. kvartal, mens markedsprisene fortsatte å falle. Valutaeffekter på 
grunn av en sterkere norsk krone medvirket trolig til nedgangen. Gjennomsnittlig 
kapasitetsutnytting i de aktuelle næringene ble beregnet til 75,1 prosent. 
Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som er dekket av ordrebeholdningen har 
vært mer eller mindre stabilt siden 4. kvartal 2008. Industriledernes vurdering 
generelle utsikter på kort sikt gikk fra negativ til nøytral i 3. kvartal. Forventning 
om en stabilisering av markedsprisene og økt ordretilgang i eksportmarkedet støtter 
dette resultatet.  
 
Produsenter av investeringsvarer (maskinvareindustri, bygging av skip og 
oljeplattformer med flere) melder om negativ utvikling i 3. kvartal. En svært lav 
ordretilgang gav ytterligere nedgang i ordrebeholdningen og markedsprisene. 
Samtidig fortsatte produksjonsvolumet og sysselsettingen å falle. Svak etterspørsel 
og sterk konkurranse var betydelige skranker for produksjonen. Mangel på 
kvalifisert arbeidskraft utgjorde derimot ikke noe stort problem. Dette står i sterk 
kontrast til situasjonen for ett år siden. Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som 
er dekket av ordrebeholdningen var fremdeles ganske høyt, men betydelig lavere 
enn i 3. kvartal 2008. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad ble beregnet til 80 
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prosent. Industrilederne sin vurdering av de generelle utsiktene på kort sikt var 
negativ. I tillegg overveide mange å nedjustere investeringsplanene. Svak 
ordretilgang hos produsenter av skip og oljeplattformer medvirket trolig til dette. 
 
Produsenter av konsumvarer (næringsmiddel- og drikkevareindustri, trykking og 
grafisk industri, farmasøytisk industri, møbelindustri med flere) melder om en 
utflating i produksjonsnedgangen. Stabil innenlandsk etterspørsel var trolig årsaken 
til dette. Hjemmemarkedsprisene styrket seg i 3. kvartal, mens eksportprisene var 
om lag uendret. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad for de aktuelle næringene 
ble beregnet til 74,3 prosent. Industrilederne sin vurdering av de generelle utsiktene 
på kort sikt går frå nøytral til svakt positiv for disse næringene. Forventning om 
høyere produksjonsvolum og økt etterspørsel støtter dette resultatet.  

1.2. Bruk av tabellene 
Resultater fra Konjunkturbarometeret publiseres i 17 tabeller (vedlegg 3): 
 
Tabell 1-2 viser tendenser for industri og bergverksdrift presentert i form av 
diffusjonsindekser. Det oppgis både ujusterte og glattede resultater. 
 
Tabell 3-4 presenterer prosentvis svarfordeling for begrensende faktorer i 
produksjonen. Tallene er akkumulert for industri og bergverksdrift og oppgis både 
ujustert og glattet. 
 
Tabell 5-8 viser tendenser for industrien presentert i form av diffusjonsindekser og 
klassifisert etter varetype. 
 
Tabell 9-10 behandler nettotall og svarfordeling – for industri og bergverksdrift – 
for utvalgte spørsmål. 
 
Tabell 11-14 viser faktisk og forventet utvikling – fordelt etter næring – for 
produksjon, sysselsetting og ordretilgang i hjemme- og eksportmarkedet. 
 
Tabell 15 gir ujusterte og glattede serier – tilbake til 1990 – for utvalgte spørsmål. 
Resultatene presenteres i form av diffusjonsindekser og gjelder bare for industri. 
 
Tabell 16 gir ujusterte og glattede serier – tilbake til 1990 – for ulike indikatorer på 
ressursknapphet. Resultatene gjelder bare for industri.   
 
Tabell 17 viser ujusterte og sesongjusterte nettotall for den sammensatte 
konjunkturindikatoren. I tillegg viser den ujusterte nettotall for komponentene som 
danner grunnlaget for samleindikatoren; produksjonsforventninger, ferdigvarelagre 
og samlet ordrebeholdning. 

2. Bakgrunn og formål 
Konjunkturbarometeret er en kvalitativ undersøkelse som kartlegger 
bedriftsledernes vurderinger av utviklingen innenfor kjennetegn som produksjon, 
kapasitetsutnytting, sysselsetting, ordretilgang etter marked, priser m.m. 
Undersøkelsen utarbeides av Seksjon for industristatistikk. Produktnummer er 
2570, mens emnenummer er 08.05.10. Konjunkturbarometeret har sine viktigste 
brukere innen finans- og analysemiljøene, men anvendes også i noen grad innen 
offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank mfl.). Resultatene brukes til 
presentasjon og oppfølging av konjunktursituasjonen samt analyser og prognoser 
på kort sikt. 
 
Arbeidet med det norske konjunkturbarometeret startet i 1973, og den første 
undersøkelsen ble gjennomført 1. kvartal 1974. På begynnelsen av 1980-tallet ble 
det gjort enkelte justeringer av spørsmål og svaralternativer – særlig gjaldt dette 
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spørsmålet vedrørende kapasitetsutnyttingsgraden – samt mindre endringer i 
produksjonsopplegget. Høsten 1995 - våren 1996 gjennomførte man et større 
revisjonsarbeid for undersøkelsen. Blant annet medførte dette overgang til bruk av 
bransjeenhet som analyseenhet, revisjon av utvalgsplan og økt utvalgsstørrelse. 
Videre ble det gjort enkelte justeringer av spørsmål og skjemautforming samt 
gjennomført en større omlegging av beregningsopplegget; herunder innføring av ny 
næringsstandard og nye maskinelle rutiner for driftsarbeidet. Resultater fra den 
reviderte undersøkelsen ble første gang publisert i 1. kvartal 1996 med historiske 
serier tilbake til 2. kvartal 1987 på detaljert næringsnivå. Fra og med 1. kvartal 
2009 benyttes SN2007 som offisiell standard ved beregning av statistikken. 
Historiske serier for konjunkturbarometeret etter ny næringsstandard er 
tilbakeregnet til 1990.  

3. Om produksjon av statistikken 

3.1. Omfang  
Trekkpopulasjon omfatter alle bransjeenheter i næringene bergverksdrift (SN2007 
05, 07, 08, 09.9) og industri (SN2007 10-33) definert ved Bedrifts- og 
foretaksregisteret (vedlegg 4). Situasjonsfil i 1. kvartal hvert år utgjør rammen for 
ajourhold av utvalg. Undersøkelsen omfatter normalt sett ikke enheter hvor største 
bedrift har 10 eller færre sysselsatte.  

3.2. Datakilder 
Skjemadata fra oppgavegiverne samt sysselsettingsdata fra strukturstatistikk for 
industri og bergverksdrift utgjør grunnlaget for beregningene (vedlegg 1). 

3.3. Utvalg 
Undersøkelsen er frivillig og gjennomføres hvert kvartal. Enheten i undersøkelsen 
er definert lik bransjeenheten. Det vil si alle bedrifter i et foretak som tilhører en og 
samme næringshovedgruppe (3-sifret NACE) – videre omtalt som bransje. I data-
fangstsammenheng blir observasjonsenheten satt til største bedrift i bransjeenheten. 
I praksis arbeides det imidlertid med andre observasjonsenheter, for eksempel 
foretakets hovedkontor. Slike tilpasninger skjer som regel i samsvar med 
foretakenes egne ønsker, men kan også forekomme av andre årsaker. Til analyse og 
beregningsformål er enheten satt lik bransjeenheten. 
 
I 2009 omfattet bruttoutvalget vel 810 enheter. Gjennomsnittlig svarprosent for de 
tre første kvartaler i 2009 ble om lag 92 ved publisering. Bruttoutvalget dekket i 
overkant av 50 prosent av populasjonssysselsettingen. På detaljert publiseringsnivå 
ligger dekningsgraden fra 25 - 75 prosent. For enkelte underliggende bransjer kan 
den imidlertid være både større og mindre enn dette. For mer om dekningsgrad, se 
vedlegg 7. 
 
Utvalget trekkes med utgangspunkt i 3-sifret næringsnivå. Hvert trekknivå 
stratifiseres og deles i 4 strata:  
 
Stratum 1 - enheter med flere enn 300 sysselsatte 
Stratum 2 - enheter med 200 - 299 sysselsatte 
Stratum 3 - enheter med 100 - 199 sysselsatte 
Stratum 4 - enheter med 10 - 99 sysselsatte 
 
Det foretas full telling for enheter med flere enn 300 sysselsatte. I øvrige strata 
trekkes enheter proporsjonalt med størrelsen (proporsjonal allokering). 
 
Utvalget suppleres en gang per år. Bedrifter som ikke har levert siste 2 kvartaler 
rulleres ut, og nye enheter trekkes i de bransjer og strata utrullerte bedrifter var i. I 
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tillegg inkluderes enheter som ikke er med i utvalget og som ved 
rulleringstidspunktet har sysselsetting større enn 300. Rulleringen baseres på 
oppdatert situasjonsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret per mars – april og 
sysselsetting fra strukturstatistikk i år t-2. Ved eventuelle frafall gjennom de fire 
neste kvartaler – det vil si fram til neste rullering – vil utvalget normalt ikke 
suppleres. 

3.4. Datainnsamling 
Innrapportering av data skjer postalt ved bruk av spørreskjema på papir og via 
Internett ved bruk av SSB sitt elektroniske rapporteringssystem, IDUN. Om lag 70 
prosent av oppgavegiverne har valgt å bruke Internett som overføringsmedium. 
Papirskjema og følgeskriv sendes ut den 10. i kvartalets siste måned. Alle enheter i 
utvalget som har registrert en e-postadresse får også tilsendt en e-post med 
informasjon om at elektronisk skjema er lagt tilgjengelig i IDUN. Svarfrist er ved 
kvartalets utløp. 
 
Det er største bedrift innen bransjeenheten som skal svare på oppgaven, men av 
praktiske grunner rapporteres det også fra foretakets hovedkontor. Ansvarlig for 
utfylling av oppgaven skal være leder i enheten eller en medarbeider tett knyttet til 
ledelsen. Undersøkelsen er frivillig og krever erfaringsvis noe oppfølging av 
oppgavegiver for å sikre en tilstrekkelig god svarprosent. Ved fristens utløp var 
svarprosenten om lag 67 i 2009. Bedrifter som unnlater å svare innen fristen mottar 
en skriftlig påminnelse cirka en uke etter at denne er utgått. Ny frist for innlevering 
av oppgaven settes til en uke etter utsendelsesdatoen for påminnelsen. 1 uke etter 
den nye fristens utløp blir det gjennomført telefonisk purring. Denne runden 
omfatter kun de kritiske enhetene som identifiseres ved deres relative betydning for 
beregningene på stratumnivå. Om lag 15 enheter per kvartal – noe i overkant av 2 
prosent av bruttoutvalget – ble telefonisk purret i 2009. Svarprosenten på 
publiseringstidspunktet var på vel 92 som et gjennomsnitt for årets tre første 
kvartaler. 

3.5. Oppgavebyrde 
I gjennomsnitt bruker en oppgavegiver 100 minutter per år på å fylle ut skjemaet. 
Totalt anvendt tid for hele nettoutvalget utgjør 1250 timeverk eller 161 dagsverk. 

3.6. Kontroll og revisjon  
Registrering og verifisering av rapporterte data utføres ved SSB sin datafangstenhet 
på Kongsvinger, hovedsakelig ved hjelp av optisk lesing av papirskjema eller ved 
innlasting av filer med skjemadata fra Internett. Sent innkomne papirskjema, samt 
fakser, registreres manuelt. Skjemadata blir lastet inn i en egen Oracle-database, og 
ved lasting blir det kontrollert maskinelt for dubletter. Denne rådatatabellen 
inneholder identifiserende koder samt kodede svar fra den enkelte oppgavegiver og 
endres bare på grunnlag av korreksjoner fra disse. Deretter lastes alle data fra 
rådatatabellen over i produksjonstabellen. Her kontrolleres det for logiske feil, 
herunder avkryssing for flere svaralternativer der dette ikke er tillatt. I enkelte 
tilfeller gjennomføres korreksjoner ved frafall. Generelt legges det stor vekt på å 
holde korreksjonsomfanget på et minimumsnivå, og det foretas ikke løpende 
konsistenskontroller på mikronivå i underlagsmaterialet. Normalt er det ingen ny 
kontakt med oppgavegiver ved partielle frafall eller antatte feil/uklarheter i skjema. 
Som en hovedregel kodes partielle frafall som uoppgitt. Dette er en videreføring av 
praksis som ble innført ved starten av undersøkelsen. 
 
For enkelte spørsmål er «svar irrelevant» innført som svaralternativ. Dette er gjort 
for å lette tolkningen av svar fra enheter med normalt stor eller ingen 
eksportaktivitet. Bruk av «svar irrelevant» muliggjør – for eksportnæringer og rene 
hjemmemarkedsnæringer – et klarere skille i kontrollen av data der blank kan 
tolkes som vet ikke, mens svar irrelevant indikerer at spørsmålet ikke har noen 
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betydning for bransjeenhetens virksomhet. Dersom en bedrift ikke har krysset av 
for eksempel ordretilgang fra eksportmarkedet, men har valgt «svar irrelevant» på 
spørsmålet om priser på eksportmarkedet, kodes også spørsmålet om ordretilgang 
fra eksportmarkedet som svar irrelevant (ikke logisk partielt frafall).  
 
Totalfrafall imputeres indirekte ved bruk av svarfordelingen i stratumet. Det legges 
imidlertid meget stor vekt på å få inn oppgaver fra de kritiske (ofte større) enhetene 
i hvert stratum.  
 
Det foretas også en makrokontroll på aggregerte nivå basert på sammenligninger 
over tid. Resultater og tendenser i disse vurderes også mot annen relevant 
kvantitativ statistikk. 

3.7. Beregning av svarfordelinger 
Svarfordelingen til et spørsmål publiseres i form av andelstall i prosent for de 
tillatte svaralternativer. I tillegg formidles tall for uoppgitt. Tillatte svaralternativer 
for spørsmålet om produksjon i inneværende kvartal jevnført med foregående 
kvartal er for eksempel større, uendret og mindre. En svarfordeling basert på disse 
alternativene gir imidlertid ikke noe fullstendig grunnlag for å identifisere den 
bakenforliggende statistiske fordelingen. I konjunkturbarometeret beregnes det 
svarfordelinger på stratumnivå, bransjenivå og videre opp til totaler og for 
analytiske grupperinger av bransjer. På stratumnivå veies svar fra aktive enheter i 
den enkelte kvartalsundersøkelse med sysselsettingen for de aktive enhetene. For 
aggregering over stratumnivå veies stratumresultater med populasjonsvekter.  

3.7.1. På stratumnivå 
Resultatene på stratumnivå beregnes ved å tildele hver aktiv enhets svar en vekt lik 
dens sysselsetting. Mer presist kan beregningen av svarandelen i prosent, SAn,i,j,B, 
for spørsmål n, svaralternativ i, i et stratum j og bransje B formuleres i følgende tre 
steg: 
 
Antall sysselsatte som er kodet til svaralternativ i er: 
 
 (1) An,i,j,B = Σb (αb,j * βb,i * Sb,j,B) 
 
der 
 αb,j  angir om en enhet er med i utvalget i stratum j, og om den er 

aktiv, dvs. har besvart oppgaven, i det aktuelle kvartalet. αb,j 
kan anta verdiene 0/1. En aktiv enhet får en  
verdi lik 1 – ellers 0. Enheter som ikke er i utvalget får i 
beregningene på stratumnivå verdi lik 0. 

 
 βb,i  kan ha verdiene 0/1 avhengig av hvilket svaralternativ den 

enkelte oppgavegiver i  stratumet har valgt på det aktuelle 
spørsmålet. En oppgavegiver som har valgt for eksempel 
«større» får en faktor lik 1 når svarandelen for dette alternativet 
beregnes – ellers settes verdien lik 0. 

 
 Sb,j,B  uttrykker sysselsetting for den enkelte bransjeenhet, b, i 

stratumpopulasjon j, i bransje B. 
 
Sum sysselsatte for alle aktive bransjeenheter i stratum j er: 
 
 (2) SSn,i,j,B = Σi Σb (αb,j * βb,i * Sb,j,B) 
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Svarandelen i prosent for alternativ i, stratum j blir da: 
 
 (3) SAn,i,j,B = An,i,j,B * 100 / SSn,i,j,B 
 
Av (1) - (3) framgår at grunnlaget for beregningen av svarandelen for et tillatt 
svaralternativ for spørsmål n er alle bransjeenheter som er næringskodet til 
populasjonen i en bransje. Ved bruk av α-faktoren tas enheter, som ikke inngår i 
utvalget eller som ikke er aktive i et kvartal, ut av beregningene. Med β-faktoren 
grupperes de svaralternativer som aktive enheter har valgt, og gis en vekt lik 
bransjeenhetens sysselsetting. 
 
Det følger av (1) - (3) at sum svarandeler i prosent for et spørsmål er lik 100, det 
vil si: 
 
 (4) Σi SAn,i,j,B = 100 
 
 

3.7.2. På aggregerte nivåer 
Beregningen av svarfordelingen på bransjenivå tar utgangspunkt i svarfordelingene 
på stratumnivå. I overgangen fra stratum til bransje veies imidlertid 
stratumresultatene med populasjonssysselsettingen for å korrigere for relative 
forskjeller mellom stratumene i en bransje. Mer presist kan beregningen av 
svarandelen i prosent, SAn,i,B, for spørsmål n, svaralternativ i, i bransje B 
formuleres ved følgende sammenhenger: 
 
 (5) SAn,i,B = ( Σj An,i,j,B * Pj,B ) * 100/SSB 
 
der SSB er sum sysselsatte for alle enheter i den enkelte stratumpopulasjon i bransje 
B. 
 
og 
 (6) Pj,B = 1/(SSn,i,j,B/SSj,B) 
 
Formel (6) uttrykker den inverse av sum trekksannsynlighet for aktive enheter i 
stratum j, bransje B. 
 
Svarandel i prosent for alternativ i på bransjenivå framkommer ved å summere 
produktet av antall sysselsatte allokert til hvert svaralternativ i stratum j med den 
inverse sum av trekksannsynlighet for aktive enheter i stratumet. 
 
De samme prinsippene brukes også i videre aggregering. 

3.8. Noen sentrale indikatorer 

3.8.1. Nettotallet 
For endringsspørsmål, det vil si der oppgavegiver skal vurdere retningen på 
endringen i det aktuelle kjennetegnet, er nettotallet en mye anvendt indikator. 
Nettotallet er generelt definert som differansen mellom prosentandelene for de 
ekstreme svaralternativene. For spørsmål av typen «totalt produksjonsvolum» er de 
ekstreme svaralternativene henholdsvis større og mindre. Nettotallet, N, er definert 
slik: 
 
 (1) N = S - M 
 
 der S = prosentandel som har svart: «større» 
  M = prosentandel som har svart: «mindre» 
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Nettotallet – som en indikator for utviklingen i kjennetegnet – tillegges ofte 
vendepunktsegenskaper. Dersom nettotallet er større enn null indikerer dette at 
veksten i kjennetegnets verdi er stigende. Hvis nettotallet er positivt, men faller fra 
et kvartal til neste indikerer dette at veksten er positiv, men fallende. Omvendt for 
et negativt nettotall. En slik tolkning bygger på en forutsetning om at den 
bakenforliggende vurderingen av styrken på veksten/fallet i kjennetegnet er like 
sterk i de to kvalitative svarandelene. Det vil si implisitt en oppfatning om at 
sammenhengen mellom kvantitative data og kvalitative data for dette kjennetegnet 
kan beskrives ved en symmetrisk fordeling. 
For hvert spørsmål, som har det samme antall svaralternativer, gjelder generelt at: 
 
 (2) S + U + M = 100 
 
 der U = prosentandel som har svart: uendret 
 
det vil si at sum prosentandeler for alle svaralternativer for et spørsmål er lik 1001 
 
Vi ser umiddelbart av (1) at U, det vil si andelen som har svart uendret, ikke inngår 
i denne indikatoren. Dette er en svakhet ved N, idet et bestemt nettotall kan 
fremkomme på mange måter. Nettotallet må vurderes i sammenheng med andelen 
som har svart uendret. I analysesammenheng tolkes derfor nettotallet med større 
forsiktighet dersom andelen som har svart uendret er stor, der andelen uendret må 
ses i et tidsperspektiv. Eksemplet nedenfor illustrerer noen mulige konstellasjoner 
av svarandeler som kan lede fram til et og samme nettotall. 
 
Eksempel 1: Svarfordelinger og nettotall 
 

I eksempelet ser vi at nettotallet i alle alternativene er 10, mens andelen som har 
besvart uendret varierer fra 20 i alternativ 1 til 90 i alternativ 5. 
 
En generell svakhet ved kvalitative undersøkelser av kvantifiserbare kjennetegn er 
at styrken i endringen for kjennetegnet er ukjent. Den enkelte respondent krysser 
av for den retning som endringen i kjennetegnet har, for eksempel ved å velge 

                                                      
1 Resultatene publiseres som heltall etter avrunding. Summen av svarandelene for et spørsmål kan 
derfor variere omkring 100. Vi har her ikke tatt hensyn til andelen som eventuelt er uoppgitt 
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«større» når produksjonen har økt. Hva respondenten legger i «økt» er imidlertid 
ukjent og varierer med stor sannsynlighet også mellom oppgavegiverne. 
 
Engelske studier, jf. R. H. Price (1983), har vist at det den enkelte oppgavegiver 
legger i «større», «uendret» og «mindre» ligger forholdsvis konstant over tid. En 
engelsk undersøkelse av svarpraksis viste for eksempel at det ikke var uvanlig at 
«uendret» ble valgt ved en antatt produksjonsvekst fra 4 til 8 prosent. Et slikt funn 
kan virke underlig, men må forstås i lys av at oppgavegiverne ikke forventes å 
basere sine vurderinger på faktiske tall for den perioden de vurderer. Det må også 
tillegges vekt at oppgavegiver instrueres om å foreta skjønnsmessige korreksjoner 
for normale sesongvariasjoner i sitt valg av svaralternativ. 
 
Generelt illustrerer vel dette i første rekke usikkerheten som er knyttet til 
prosentandelene for det enkelte svaralternativ. Usikkerheten for det enkelte 
svaralternativ påvirkes også av at oppgavegivere med rimelig faste, men noe ulike 
oppfatninger av større, uendret og mindre, over tid velger ulike alternativer 
avhengig av spesielle forhold i den enkelte virksomhet og over konjunkturforløpet. 
Et nettotall framkommet på grunnlag av en svarfordeling hvor andelen uendret er 
høy, som i alternativ 5 i figuren over, må derfor tolkes mer forsiktig enn når 
svarfordelingen er som i alternativ 1. Av slike årsaker som dette har publiseringen 
av Konjunkturbarometeret alltid omfattet prosentandelene for alle svaralternativer 
og nettotallet. 
 
For å forenkle grafiske framstillinger av konjunkturforløp i et kjennetegn blir 
nettotallet anvendt, ofte sammen med svarandelen for uendret. For mange formål 
gir også dette et dekkende bilde. 

3.8.2. Diffusjonsindeksen 
I amerikanske kvalitative undersøkelser benyttes en annen type indikator for 
endringsspørsmål – diffusjonsindeksen. En diffusjonsindeks er generelt definert 
som andelen som har svart større pluss halvparten av andelen som har svart 
uendret. For spørsmål av typen «totalt produksjonsvolum» blir diffusjonsindeksen, 
D, definert slik: 
 
 (3) D = S + 0,5 U 
 
Diffusjonsindeksen har en enkel intuitiv tilnærming ved at den ser i sammenheng 
alle som har svart større og halvparten av de som har svart uendret. Enkelheten 
ligger i at indikatoren bygger på en forutsetning om at halvparten av de som har 
svart uendret i praksis har hatt vekst i kjennetegnet, mens den andre halvparten har 
hatt fall. I dette ligger også en forutsetning om at sammenhengen mellom vekst i 
kjennetegnet og svarpraksis for oppgavegiverne som har svart uendret, jf. omtale 
foran, kan beskrives med en symmetrisk fordeling med forventning lik null. 
 
Diffusjonsindeksen har 100 som sin maksimalverdi når alle aktive enheter velger 
alternativet større. Minimumsverdien er lik 0 når alle velger alternativet mindre. 
Normalt fluktuerer diffusjonsindeksen omkring verdien 50, som også angir en 
vendepunktsverdi. Dette kan vises ved å omarbeide (3) med hensyn på U og sette 
inn i (2). Vi får da: 
 
 (4) D = 50 + 0,5 (S - M) = 50 + 0,5 N 
 
Vi ser at konstantleddet angir vendepunktsverdien, og at variasjonen rundt dette 
nivået er proporsjonal med differansen mellom de ekstreme svaralternativene, det 
vil si nettotallet. Av definisjonen ser vi at D også kan tolkes som sannsynligheten 
for vekst eller fall i kjennetegnet. 
 
Nedenfor har vi gjengitt noen tolkningsvarianter for diffusjonsindeksen slik det 
framstilles i litteraturen. Dersom D-verdien: 
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1. er større enn 50 indikerer dette vekst i kjennetegnet, og motsatt et fall; 
2. stiger fra et nivå under til et nivå over 50 har variabelen gått fra fall til vekst; 
3. er over 50 og stigende indikerer dette at veksten er tiltagende, mens en fallende 

verdi fra samme nivå – fortsatt over 50 – kan tolkes som avtagende men positiv 
vekst. Motsatt ved en D-verdi under 50. 

 
Tilsvarende tolkningsvarianter kan også skisseres for nettotallet, men med null som 
vendepunkt. Som tidligere nevnt bygger imidlertid slike tolkninger på forholdsvis 
strenge forutsetninger om sammenhengen mellom vekst/fall i kjennetegnet og 
svarpraksis i den kvalitative undersøkelsen. For kjennetegn som totalt 
produksjonsvolum er det i enkelte studier påvist forholdsvis god sammenheng 
mellom svarpraksis i kvalitative data og kvantitativ statistikk (se for eksempel 
«Forventningsindikatorer for industrien», Økonomisk Revy 1/1994). Tilsvarende 
analyser for andre kjennetegn har vist mindre gode sammenhenger. 
 
Heller ikke diffusjonsindeksen utnytter all informasjon i svarfordelingen for det 
aktuelle spørsmålet, i dette tilfelle informasjon om andelen som har svart mindre. 
Vi har brukt samme eksempel som i forrige kapittel, men har innarbeidet 
diffusjonsindekser isteden for nettotall. 
 
 
Eksempel 2: Svarfordelinger og diffusjonsindekser 

 
I eksempelet ser vi at diffusjonsindeksen i alle alternativene er 55, mens andelen 
som har besvart uendret varierer fra 20 i alternativ 1 til 90 i alternativ 5. 
 
Den lineære sammenhengen mellom diffusjonsindeksen og nettotallet bidrar til at 
D-verdien også blir upåvirket av variasjoner i svarfordelingen. En 
proporsjonalitetsfaktor på 0,5, jf. (4) over, medvirker videre til at amplituden i 
diffusjonsindeksen bare blir halvparten så stor som nettotallets amplitude. Den 
viktigste forskjellene mellom serier for nettotall og diffusjonsindekser ligger i at 
diffusjonsindeksen vil ha svakere utslag, men hvor altså vendepunkter vil være 
like. Simultaniteten er illustrert i figuren nedenfor. 
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Fig. 1. Nettotall og diffusjonsindeks for totalt produksjonsvolum, industri, i alt. Trendserier 
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3.8.3. Tolkning av resultater 
I pressemeldinger som omtaler kvartalsresultatene legges det størst vekt på 
tolkning av resultater for industri og for resultater aggregert etter sluttbruk 
(varetype): innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer (vedlegg 5). Sentrale 
indikatorer som produksjonsvolum, kapasitetsutnytting, ordre, priser og generell 
bedømmelse av utsiktene tillegges størst vekt ved vurderingene. Disse resultatene 
underbygges av indikatorer som faktorer som begrenser produksjonen, 
lagerbeholdning, endrede planer for investering av realkapital med mer. Det legges 
vekt på både faktisk utvikling og forventet utvikling i kommende kvartal. 
Diffusjonsindeksenes nivå og vendepunkt brukes også i vurderingen.  
 
Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. Denne verdien indikerer at om 
lag like mange venter vekst som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 
50 – og stigende – tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi 
større enn 50 indikerer avtagende vekst. (Motsatt for indeksverdier under 50.) I 
tillegg vurderes de enkelte bransjer i en egen tabell der det gis en bedømmelse av 
utsiktene på kort sikt. Hver bransje får en sammenfattende vurdering og et 
kjennetegn som angis med følgende koder: 
 
++ 
+ 
~ 
- 
-- 
-(+) 
+/- 

Meget god 
God 
På det jevne 
Svak 
Meget svak 
Svak, men med enkelte positive tegn 
Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre 

 
Det gis også en tekstlig beskrivelse av bakgrunnen for bedømmelsen av utsiktene. 

3.9. Sesongjustering 
Uvalgte serier fra Konjunkturbarometeret blir sesongjustert. Det er i første rekke 
avledede variable som nettotall, diffusjonsindekser, flaskehalser og 
kapasitetsindikatoren som blir sesongjustert. Bare unntaksvis blir serier fra de 
næringsvise svarfordelingene bearbeidet på denne måten.  
I sesongjusteringsarbeidet benyttes X12ARIMA. Da sesongjusteringen omfatter 
forholdsvis mange serier, benyttes et standardoppsett. I dette ligger at seriene 
justeres med en multiplikativ modell. Det foretas ikke prekorrigeringer av seriene. 
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For ARIMA-framskrivingen velges ARIMA (0,1,1) (0,1,1), det vil si Box-Jenkins 
«Airlines-modell» manuelt for alle serier som sesongjusteres. For mange serier, 
spesielt for hovedaggregatene, er sesongmønstre klart definert med testverdier (M 
og Q) innenfor standard akseptgrenser. For mange serier på mer detaljerte 
næringsnivåer er det imidlertid ikke slik signifikans. Sesongjusterte tall blir bare 
publisert dersom sesongmønstre er identifisert. Det brukes løpende 
sesongkorrigeringsfaktorer. Dette innebærer at sesongkorrigerte serier beregnes på 
nytt hvert kvartal, se Rodriguez, 1997. Sesongjusterte tall revideres 4 år tilbake i tid 
ved publisering. For mange av seriene publiseres kun trendtall (glattede serier) 
beregnet av X12ARIMA. For flere detaljer rundt sesongjusteringsrutiner henvises 
det til ”Om sesongjustering” på statistikkens hjemmeside: http://www.ssb.no/kbar/ 

4. Begreper, kjennemerker og grupperinger 

4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler 
Den lokale enheten (bedrift): Et foretak, eller del av et foretak, som ligger på et 
sted og som kan identifiseres geografisk. På eller fra dette stedet utøves det 
økonomisk aktivitet som, med visse unntak, sysselsetter en eller flere personer for 
et og samme foretak.  
 
Foretak: Den minste kombinasjonen av juridiske enheter som utgjør en 
organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad 
har selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til sine løpende 
ressurser. I de fleste tilfeller vil foretaket være identisk med den juridiske enhet, det 
vil for eksempel si et aksjeselskap. 
 
Bransjeenhet: alle bedrifter i et foretak som tilhører en og samme 
næringshovedgruppe, dvs. alle enheter i samme 3-sifret næring (SN2007) 
 
IDUN: "Informasjon og datautveksling med næringslivet" – SSB sitt elektroniske 
system for rapportering av data via Internett. 
 
Partielt frafall: Skjema er bare delvis utfylt. Vanligvis skyldes dette 
forglemmelser eller mangel på bestemte data 
 
Totalt frafall: Oppgavegiver lar – systematisk eller usystematisk – være å 
returnere spørreskjemaet. Vanligvis skyldes slike frafall: 
 

• Organisatoriske endringer (bedriften er nedlagt, fusjonert, fisjonert eller 
konkurs)  

• Utsendelsesfeil (feil adresse, feil kontaktperson o.l.) 
• Oppgavegiver unnlater/nekter å delta i undersøkelsen 

  
Imputering: En estimert verdi hvor observasjon mangler. Denne beregnes på 
grunnlag av data for samme bedrift i tidligere perioder (cold-deck) eller data fra 
andre bedrifter i samme sektor (hot-deck). 
 
 
NACE: "Nomenclature Générale des Activités economiques dans les 
Communautés Européenes" er EUROSTATs (EUs statistikkontor) 
næringsstandard. Denne er basert på FNs internasjonale næringsstandard, ISIC 
Rev. 3 (International Standard of Industrial Classification of all Economic 
Activities). 
 
Standard for næringsgruppering: Standarden er i første rekke en statistisk 
standard. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i 
Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret. 
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Den er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og gjør det mulig å 
sammenlikne og analysere statistiske opplysninger både nasjonalt og internasjonalt 
og over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner. Standarden er 
identisk med NACE, mens 5-siffer (næringsundergruppe) er et nasjonalt norsk 
nivå.  
 
Ujusterte tall: Rådata med primærinformasjon fra oppgavegiver.  
 
Sesongjusterte tall: Tidsserier hvor kalender- og sesongeffekter er fjernet. Til 
disse beregningene benyttes X12-ARIMA.  
 
Trendserier (glattede tall): Tidsserier hvor kalender- og sesongeffekter og den 
uforklarte variasjonen (irregulær komponent) er fjernet. Trenden i en tidsserie er et 
uttrykk for den langsiktige tendensen som påvirker serien og har en forholdsvis 
jevn og monoton karakter. Trendserien beregnes i forbindelse dekomponering av 
tidsserien til de ujusterte tall i X12-ARIMA. 
 
Svarfordeling: Sysselsettingsveide prosentvise andeler for de tillatte 
svaralternativer for et enkelt spørsmål. For spørsmål av typen «totalt 
produksjonsvolum» er svaralternativene henholdsvis større, uendret og mindre. 
Svarfordelingen har da følgende sammenheng: 
 
(1) S + U + M = 100 
 
der S = prosentandel som har svart: Større 
U = prosentandel som har svart: Uendret 
M = prosentandel som har svart: Mindre 
 
Nettotall: Definert som differansen mellom prosentandelene for de ekstreme 
svaralternativene. For spørsmål av typen «totalt produksjonsvolum» er de ekstreme 
svaralternativene henholdsvis større og mindre. Nettotallet, N, er definert slik: 
 
(2) N = S - M 
 
Nettotallet, som en indikator for utviklingen i kjennetegnet, tillegges ofte 
vendepunktsegenskaper. Dersom nettotallet er større enn null indikerer dette en 
vekst i kjennetegnet. Hvis nettotallet er positivt, men faller fra et kvartal til neste 
indikerer dette at veksten er positiv, men fallende. Omvendt for et negativt 
nettotall. 
 
Diffusjonsindeks: Definert som andelen som har svart større pluss halvparten av 
andelen som har svart uendret. For spørsmål av typen «totalt produksjonsvolum» 
blir diffusjonsindeksen, D, definert slik: 
(3) D = S + 0,5* U 
 
Diffusjonsindeksen har en enkel intuitiv tilnærming ved at den ser i sammenheng 
alle som har svart større og halvparten av de som har svart uendret. Enkelheten 
ligger i at indikatoren bygger på en forutsetning om at halvparten av de som har 
svart uendret i praksis har hatt vekst i kjennetegnet, mens den andre halvparten har 
hatt fall. Diffusjonsindeksen har 100 som sin maksimalverdi når alle aktive enheter 
velger alternativet større. Minimumsverdien er lik 0 når alle velger alternativet 
mindre. Normalt fluktuerer diffusjonsindeksen omkring verdien 50, som også angir 
en vendepunktsverdi. Nedenfor har vi gjengitt noen tolkningsvarianter for 
diffusjonsindeksen slik det framstilles i litteraturen:
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Dersom D-verdien er større enn 50 indikerer dette vekst i kjennetegnet, og motsatt 
et fall.  

• Dersom D-verdien stiger fra et nivå under til et nivå over 50 har variabelen 
gått fra fall til vekst.  

• Dersom D-verdien er over 50 og stigende indikerer dette at veksten er 
tiltagende, mens en fallende verdi fra samme nivå - fortsatt over 50 - kan 
tolkes som avtagende men positiv vekst. Motsatt ved en D-verdi under 50. 

For mer om sammenhengen mellom nettotall og diffusjonsindeksen, se kapittel 3.8. 
 
Sammensatt konjunkturindikator (SKI): SKI beregnes på bakgrunn av nettotall 
fra tre av spørsmålene i konjunkturbarometeret: 

• Faktisk utvikling i samlet ordrebeholdning jevnført med foregående kvartal 
(X)  

• Forventet produksjonsutvikling i neste kvartal jevnført med inneværende 
kvartal (Y)  

• Vurdering av lagerbeholdningen av egne produkter bestemt for salg (Z) 
 
SKI beregnes som det aritmetiske gjennomsnittet av nettotallene (Z med negativt 
fortegn). Videre identifiseres trenden gjennom sesongjustering av SKI. SKI er 
harmonisert med EUROSTAT sin indikator Industrial Confidence Indicator og 
begrunnelsen for sammensetningen er forklart i Economic Paper, nummer 151, se 
DG ECFIN (2001). Kort forklart skal indikatoren være ledende for produksjonen 
ved at økte produksjonsforventninger indikerer direkte økt aktivitet i det 
kommende kvartal, økt ordrebeholdning indikerer økt aktivitet ved effektuering av 
ordrer, og til slutt, oppbygging av lager indikerer lav omsetning og redusert 
aktivitet i det kommende kvartal. 
 
(5) SKI = (X+Y-Z)/3 
 
Totalt produksjonsvolum: Samlet bruttoproduksjonsverdi, uttrykt i «faste priser»; 
det vil si et mål for volumet av produksjonen som ikke er influert av pris- eller 
valutaendringer. 
 
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting: Gjennomsnittlig utnyttingsgrad for samlet 
fast produksjonsutstyr (bygninger, anlegg, maskiner og annet fast 
produksjonsutstyr). 
 
Gjennomsnittlig sysselsetting: Gjennomsnittlig antall sysselsatte i løpet av 
kvartalet. 
 
Ordretilgang fra (salg til) hjemmemarkedet og eksportmarkedet: For bedrifter 
som er ordrebasert utgjør dette verdien av mottatte nye ordre fra kunder; for andre 
typer virksomheter kommer dette til uttrykk ved endring i omsetningsverdi ved 
salg til kunder. 
 
Samlet ordrebeholdning: Verdien av den samlede ordremasse som virksomheten 
sitter inne med ved slutten av kvartalet. 
 
Leveringstid for den totale ordreinngang: Tiden det tar fra en gjennomsnittlig ny 
ordre mottas til varene er produsert og levert til kunden.  

4.2. Standard klassifikasjoner 
Undersøkelsen benytter Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) som 
standard klassifikasjon. SN2007 samsvarer med EU sin standard, NACE Rev. 2, og 
utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og 
foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk 
da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av 
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landegrenser og over tid. Tidsserier for konjunkturbarometeret er tilbakeregnet 
etter SN2007 (se avsnitt 6.1). 
 
Undersøkelsen klassifiseres også etter Eurostats gruppering av varetyper (Main 
Industrial Groupings). Varetypene baseres på de 3-siffrede næringene 
(næringshovedgruppene) i SN2007. I statistikken inngår det i alt fem varetyper:  
 
Kode Norsk beskrivelse Engelsk beskrivelse 
E1 Innsatsvarer Intermediate goods 

E2 Investeringsvarer Capital goods 

E3 Varige konsumvarer Consumer durables 

E4 Ikke-varige konsumvarer Consumer non-durables 

E5 Konsumvarer (E3+E4) Consumer goods 

Følgende oppsummerende beskrivelse kan gis for viktige næringer som inngår i de 
ulike varetypene: 

Varetype Hovednæringer 
Innsatsvarer Trelast- og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, 

kjemisk råvareindustri, metallindustri 
Investeringsvarer Maskinvareindustri, bygging av skip og oljeplattformer, 

maskinreparasjon og -installasjon 
Varige konsumvarer Møbelindustri 
Ikke-varige 
konsumvarer 

Næringsmidler og drikkevarer, trykking og grafisk 
industri, farmasøytisk industri 

Konsumvarer, i alt Næringsmiddelindustri, trykking og grafisk industri, 
farmasøytisk industri og møbelindustri 

 
Formålet med denne klassifiseringen er å gi en nedbrytning av NACE i forhold til 
aktivitet som er mer detaljert enn næringshovedområde (for eksempel C: Industri), 
men ikke så detaljert som næring (for eksempel SN10: Næringsmiddelindustri.). 
Klassifiseringen av de enkelte enhetene baserer seg på hvilken sluttanvendelse de 
produserte produktene til enheten har. Man bør merke seg at de ulike varetypene 
ikke er sammenlignbare i forhold til størrelse, spesielt er varige konsumvarer 
mindre enn de øvrige. For fullstendig oversikt over næringer som er inkludert i 
hver varetype, se vedlegg 6. 

5. Feilkilder og usikkerhet 

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil 
Med målefeil menes feil i data som skyldes utsendt spørreskjema samt 
oppgavegivers interne systemer for å fremskaffe data. Kilder til målefeil kan blant 
annet være uklar spørsmålsformulering i spørreskjema eller mangelfulle 
regnskapssystemer hos oppgavegiver. Misforståelser knyttet til definisjonen av 
kjennetegnene kan gi opphav til målefeil i Konjunkturbarometeret. For å unngå 
dette, er det lagt stor vekt på klarhet i veiledningen.  
 
Med bearbeidingsfeil menes feil i data som påføres gjennom databehandlingen i 
SSB. Typiske eksempler er feiltolkning av svarene på papirskjema ved optisk 
lesning, for eksempel at et valgt svaralternativ ikke blir registrert. Papirskjema 
leses optisk med automatisk verifisering og overføring til elektronisk medium. 
Dagens teknikker for optisk lesing gir erfaringsmessig meget gode resultater, og få 
feil er funnet i denne fasen av produksjonen. Innføring av elektronisk rapportering 
av data via IDUN har bidratt til ytterligere å redusere denne type feilkilde. Data 
som registreres av brukeren på Internett er opprinnelig på elektronisk form og kan 
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ikke feiltolkes ved innlasting til SSB sine databaser. Papirskjema som ikke 
verifiseres i den optiske løsningen (f.eks. fakser) må behandles manuelt. Dette gir 
rom for feilregistrering, men da andelen som leverer skjema på denne måten er 
svært liten vil denne type feilkilde forekomme svært sjelden. Etter innlasting av 
data til produksjonsbasen, i revisjonsprosessen, vil det være tilfeller der revisor må 
gjøre en vurdering av valgte svaralternativer. På skjemaet stilles oppgavegiver 
overfor faste svaralternativer for hvert spørsmål, der det for de fleste spørsmål kun 
er tillatt å velge et alternativ. I enkelte tilfeller der oppgavegiver har krysset av for 
flere svaralternativer må revisor korrigere for slike feil. Korreksjoner baseres enten 
på antatt logiske sammenhenger med andre spørsmål i samme skjema eller ved 
bruk av erfaringsmaterialer fra tidligere kvartaler. Denne vurderingen kan gi 
opphav til feil ved at revisor velger et svaralternativ som ikke stemmer med 
oppgavegivers oppfatning av kjennetegnet. Omfanget av denne type revisjon er 
imidlertid lite og denne feilen forekommer ikke i skjema fra oppgavegivere som 
velger det elektroniske skjemaet. I dette skjemaet er det ikke mulig å krysse av for 
flere svaralternativer enn det som er tillatt. 

5.2. Frafallsfeil 
Med frafallsfeil menes feil som enten skyldes enhetsfrafall, det vil si at enheten har 
unnlatt å svare, eller partielt frafall – det vil si at enheten har unnlatt å svare på 
minst ett av spørsmålene i undersøkelsen.  
 
Enhetsfrafall for undersøkelsen ligger normalt sett på om lag 8 prosent ved endelig 
produksjonsfil. Kritiske enheter, det vil si bedrifter med vesentlig innflytelse på 
resultatene på detaljert aggregeringsnivå (enkeltnæringer), kontaktes per telefon i 
forkant av publisering. Det er foretatt beregninger på effekten av enhetsfrafall i 
undersøkelsen (se Notat 2003/81). Dette har ikke avdekket systematiske skjevheter. 
Enhetsfrafall anses som nøytralt, og omfattes indirekte i aggregeringen ved 
oppblåsing til populasjonsnivå. 
 
Partielt frafall (ubesvarte enkeltspørsmål i oppgaven) kodes automatisk som 
uoppgitt og imputeres normalt ikke.   

5.3. Utvalgsfeil 
Med utvalgsfeil menes usikkerhet som forårsakes av at tallene er produsert på 
grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler det 
forventede avviket mellom utvalgets resultat, og hva man ville fått dersom hele 
populasjonen ble undersøkt. Utvalget til Konjunkturbarometeret omfatter om lag 
3,5 prosent av bransjeenhetene i populasjonen og dekker i overkant av 50 prosent 
av den totale sysselsettingen. For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig 
kostnad, legges stor vekt på å dekke større enheter i populasjonen hvor disse er 
dominerende. Det er foretatt beregning av usikkerhet i populasjonsestimatet. For en 
detaljert fremstilling av denne analysen, se Notat 2003/28. 
 
Nedleggelse av utvalgsbedrifter kan gi opphav til skjevhet i tilfeller hvor 
frekvensen av nedleggelser i utvalget avviker fra populasjonen. 
Konjunkturbarometeret er i all hovedsak basert på et fast utvalg (panel). Periodisk 
ajourhold av utvalget sikrer at strukturen i utvalget samsvarer med populasjonen. 

5.4. Andre feil 
Med dekningsfeil menes feil i registre som brukes som populasjonsbærer (f.eks. 
BoF). Disse feilene kan være overdekning, underdekning, forsinket oppdatering og 
feilklassifisering. Erfaringsvis er en liten andel av enhetene i BoF feilklassifisert 
med henblikk på næringskode og/eller andre kjennemerker knyttet til 
identifiseringen av enheten. Normalt skyldes dette mangelfull eller misvisende 
informasjon om enhetene på et bestemt tidspunkt. Det er ikke gjort beregninger for 
å tallfeste omfang og betydning av slike feiltyper. Feilen anses imidlertid ikke å 
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være større enn for annen korttidsstatistikk. Årlige rutiner sikrer at 
næringsplassering i utvalget revideres i 1. kvartal. 
 
Med modellfeil menes først og fremst feil som er knyttet til sesongjustering av 
tidsserier. Slike feil skyldes avvik fra de modellbetingelsene som ligger til grunn 
for metoden som benyttes til å sesongjustere. Typiske vanskeligheter er bevegelige 
helligdager knyttet til jul, påske og pinse. Disse problemene er imidlertid vurdert 
som større for månedsstatistikk enn for kvartalsstatistikk. Kvaliteten til de 
sesongjusterte seriene vurderes på bakgrunn av kvalitetsindikatorer generert av 
X12-ARIMA, samt inspeksjon av figurer som fremstiller sesongjusterte og 
ujusterte tall. 

6. Sammenlignbarhet og sammenheng 

6.1. Sammenlignbarhet over tid og sted 
SN2007 erstatter SN2002 som offisiell næringsstandard fra og med 1. kvartal 2009 
(se kapittel 2). Det er etablert tilbakegående tidsserier til 1990 basert på SN2007. 
For perioden 1990 til 2003 er det benyttet en makrotilnærming der man har splittet 
gamle resultater basert på SN2002 og aggregert på nytt til SN2007. For perioden 
2004 til 2008 er resultater beregnet på nytt fra mikrodata (mikrotilnærming). Det er 
viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av Standard for 
næringsgruppering dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. I 
klartekst betyr dette tidsserier basert på SN2002 eller tidsserier basert på SN2007.  
 
Fra 1. kvartal 2009 vil kun resultater basert på SN2007 bli oppdatert. 
 
Historiske serier basert på SN2002 vil fortsatt ligge tilgjengelig under Avsluttede 
serier i Statistikkbanken for perioden 1988 til 2008. For oversikt over endringer fra 
SN2002 til SN2007, se NOS D383. 

6.2. Sammenheng med annen statistikk 
Konjunkturbarometeret er en av flere indikatorer som danner grunnlaget for 
overvåking av den økonomiske utviklingen gjennom konjunkturforløpet. En 
samling av konjunkturindikatorer finner man på Temaside for konjunkturer 
(http://www.ssb.no/okind/). Undersøkelsen har imidlertid ikke noen direkte 
koplinger til annen statistikk. 

7. Tilgjengelighet 
Konjunkturbarometeret (http://www.ssb.no/kbar) publiseres elektronisk 
(pressemelding, tabeller og figurer) via Dagens statistikk på SSB sin hjemmeside 
på Internett. Resultater blir også gjort tilgjengelige i Statistikkbanken og på 
Temaside for konjunkturer (http://www.ssb.no/okind/). På temasiden er det også 
lagt ut semikolonseparert fil (SDV-fil) med utvalgte data. Statistikken publiseres på 
bokmål/nynorsk og engelsk. 
 
Rådata og reviderte mikrodata er lagret i henhold til SSB sin standard for 
arkivering av filer (DataDok). 

7.1. Referanser og annen dokumentasjon 
Andersen, Tom Langer og Wang, Jan Henrik (2003): Konjunkturbarometeret, 
Rapporter 2003/10, Statistisk sentralbyrå 
 



 

 

Norges offisielle statistikk D 432 Konjunkturbarometer for industri og bergverk 2009

Statistisk sentralbyrå 23

DG ECFIN (2001): Economic Paper, number 151, May 2001, Evaluation and 
development of confidence indicators based on harmonised business and consumer 
surveys, Directorate General Economic and Financial Affairs. 
 
Mevik, Anna-Karin (2003): Usikkerhet i Konjunkturbarometeret, Notater 2003/28, 
Statistisk sentralbyrå. 
 
Price (1983): Twentyfive years of ’ups’ and ’downs’. The CBI Industrial Trends 
Survey – an insight into answering practices, R.H. Price.  
 
Rodriguez, Joaquin (1997): Sesongjustering i praksis - en innføring, Notater 97/29, 
Statistisk sentralbyrå.  
 
Statistisk sentralbyrå (2007): Standard for næringsgruppering, NOS D383, 
Statistisk sentralbyrå 
 
Statistisk sentralbyrå (2003): Konjunkturbarometer for industri og bergverk, NOS 
D 260, Statistisk sentralbyrå 
 
Statistisk sentralbyrå (2000): Konjunkturindikatorer 2000, NOS C 586, Statistisk 
sentralbyrå. 
 
Statistisk sentralbyrå (1997): Samledokumentasjon for korttidsstatistikk, Rapporter 
97/17, Statistisk sentralbyrå. 
 
Statistisk sentralbyrå (1994): Standard for Næringsgruppering SN94, NOS C 182, 
Statistisk sentralbyrå 
 
Statistisk sentralbyrå (1976): 13 konjunkturindikatorer: en oversikt, Håndbøker 
37/76, Statistisk sentralbyrå. 
 
Statistisk sentralbyrå (1997): Ukens statistikk nr. 17/97, s.14-15, Statistisk 
sentralbyrå. 
 
Stensrud Olav (1981): Kvantifisering av Statistisk sentralbyrås 
konjunkturbarometer som grunnlag for korttidsprognoser, Interne notater 81/22, 
Statistisk sentralbyrå. 
 
Wang, Jan Henrik (2003): Frafall i konjunkturbarometeret, Notater 2003/81, 
Statistisk sentralbyrå. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Konjunkturbarometer for industri og bergverk 2009 Norges offisielle statistikk D 432

24 Statistisk sentralbyrå

Summary in English 

Main results 
The summary of main results is based on the publication of survey results for 3rd 
quarter 2009. According to the business tendency survey, the Norwegian 
manufacturing industry experienced a fall in output and employment in the third 
quarter of 2009. However, the decline was less strong than recorded in the first 6 
months of the year. Improved conditions for producers of intermediate goods 
contributed to this development. A lack of new orders in home and export markets 
caused total stocks to fall and had a negative effect on market prices. Poor demand 
and fierce competition played a major role in restricting production, while resource 
shortage was hardly a problem.  
 
The number of working months covered by the current stock of orders was almost 
the same as the historic average for the manufacturing industry. This is 
significantly lower than recorded in the corresponding quarter of 2008. Poor 
demand for ships, boats and oil platforms offers a partial explanation for this 
development. Average capacity utilisation is estimated to about 76.4 per cent, 
which is more or less the same as recorded in the previous survey.  
 
The general short-term outlook (Q4 2009) is still considered to be poor, but fewer 
respondents share this view. Expectations of improved conditions in export 
markets support this result. The industrial confidence indicator rose to -5 
(seasonally-adjusted net figure) in the third quarter. A further reduction in stocks of 
finished goods contributed to this development. The result lies below the historic 
average and this indicates a further weakening of the business cycle. However, the 
decline in total output is expected to be somewhat smaller than in the previous 
quarter.  

Results by main industrial groupings  
Sectors producing intermediate goods (wood and wood products, paper and paper 
products, non-metallic mineral products, basic metals etc.) experienced a further 
decline in output and employment. However, the results were somewhat mixed for 
different industries. Total stocks of orders were more or less unchanged from the 
previous survey, while market prices continued to fall. A strengthening of the 
Norwegian currency is a likely explanation for at least some of the decline in 
market prices.  Average capacity utilisation is estimated to 75.1 per cent. The 
number of working months covered by the current stock of orders has been more or 
less unchanged since the fourth quarter of 2008. The indicator covering the general 
short-term outlook in these sectors is changing from negative to neutral. 
Expectations of a higher demand in export markets and a slowdown in the decline 
in market prices support this result. 
 
Sectors producing capital goods (machinery and equipment, ships, boats and oil 
platforms etc.) experienced tough conditions in the third quarter. There was a 
further decline in output and employment, and total stocks fell due to a lack of new 
orders in domestic and export markets. Poor demand and fierce competition were a 
major concern among the respondents in question. However, shortage of qualified 
labour no longer seems to be a problem. The number of working months covered 
by the current stock of orders was still quite high, but substantially lower than the 
corresponding figure for 2008. Average capacity utilisation is estimated at 80 per 
cent. The industrial managers within sectors producing capital goods consider the 
general short-term outlook to be poor, and many claim to be considering a 
reduction in planned gross capital investment. Poor demand for ships, boats and oil 
platforms partly explains this result. 
 
Sectors producing consumer goods (food products, printing and reproduction, basic 
pharmaceuticals, furniture etc.) experienced a slowdown in the decline in total 
output. Improved conditions in home markets explain this development. Home 
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market prices continued to rise, while export prices remained unchanged. Average 
capacity utilisation is estimated to be 74.3 per cent. The indicator covering the 
general short-term outlook in these sectors is changing from neutral to positive. 
Expectations of a rise in output and demand support this result.  

1. Administrative information 

1.1. Name 
General business tendency survey  

1.2. Subject group 
08.05.10 - National  

1.3. Frequency and timeliness 
The survey is quarterly and is published around 4 weeks after the end of the quarter 
concerned. 

1.4. Regional level 
National level only. 

1.5. Responsible division 
470 - Division for Manufacturing Statistics 

1.6. Legal authority 
The Statistics Act of 16 June 1989, § 2-1 (voluntary) 

1.7. Legal document (EU) 
There are no EU regulations. 

1.8. International reporting 
The Business Tendency Survey reports to OECD on a quarterly basis. 

2. Background and purpose 

2.1. Purpose and history 
The survey maps out business leaders’ evaluations of the economic situation and 
the outlook for a fixed set of indicators. Even if the survey does not give precise 
measures of economic variables, this kind of business survey helps to monitor the 
economic trend in present time and in the short-term outlook. 
 
The survey was established in 1973 and put into operation on a regular basis from 
the first quarter of 1974. In 1995, a major review of the survey was conducted. The 
review was especially concerned with a modernisation of the bottleneck questions 
and related response alternatives i.e. factors delimiting the production activity. The 
wording of questions and response alternatives has otherwise largely remained 
unchanged. 
 
As from the first quarter 2009, all results will refer to Standard Industrial 
Classification (SIC2007), see paragraph 4.2. The historical series are recalculated 
according to this version of SIC, and results for the business tendency survey 
dating back to 1990 are available in the StatBank database. Historical series based 
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on SIC2002 (see paragraph 6.1) also remain available for the period 1988 to 2008. 
The survey is wholly financed by government appropriations. 

2.2. Users and applications 
The users of the business tendency survey are found within the financial sector, the 
macro economic analytic environment, media and public institutions (the Ministry 
of Finance and Norges Bank among others). The results are mainly used for 
monitoring the economic performance during a business cycle, for analyses and for 
predicting the short-term development. 

3. Statistics production 

3.1. Population 
The population covers all branch units in mining and quarrying (SN05, SN07-08, 
SN09.9) and manufacturing (10-33), see SIC2007. The Central Register of 
Establishments and Enterprises (CRE) defines the population, and the branch unit 
is the unit for analysis in the survey. The branch unit comprises all establishments 
within an enterprise belonging to the same 3-digit industry group. See paragraph 
4.1 for a complete definition of establishment, branch unit and enterprise. 

3.2. Data sources 
The survey uses data collected by questionnaires from the units included in the 
sample, in addition to information from the CRE. The CRE is Statistics Norway's 
own register of all legal units and establishments in the private and public sectors 
in Norway. Employment data from the annual Manufacturing statistics are also 
used in the estimation process. 

3.3. Sampling 
The gross sample includes about 830 units and represents about 3.5 per cent of the 
total population of branch units. The sample units cover about 50 per cent of the 
total level of employment for the industries covered by the survey. The sample 
includes all branch units with 300 employees or more (panel). The remaining units 
are drawn by methods based on stratification and optimal allocation with 
probability proportional to the size of the unit measured by the number of 
employees. The sample does not include establishments with fewer than 10 
employees. 

3.4. Collection of data 
The survey is based on data collected by questionnaire. The questionnaires are 
either returned by mail or electronically via Statistics Norway's electronic system 
for reporting data via the Internet, IDUN. About 70 per cent of the respondents use 
IDUN. The questionnaire is sent out around the 10th  in the last month of each 
quarter. The deadline for returning the questionnaire is at the end of the quarter 
concerned. Units registered with an e-mail address in IDUN are notified by e-mail 
when the questionnaire is available on the Internet.  
 
The largest of the establishments within the branch unit is used as the reporting 
unit. For practical reasons, some enterprises prefer to report from the head office. 
The person responsible for filling in the questionnaire should be the leader of the 
unit or a member of the management staff. Establishments that fail to return the 
questionnaire receive a reminder within a week after the deadline. A new deadline 
of seven days is set.  
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3.5. Control and revision 
The questionnaires are optically read or downloaded from the Internet, and the data 
are automatically checked for duplicates. Questionnaires received close to the 
release day, and faxes, are manually registered. When data from the questionnaires 
are loaded to the production database, they are controlled for logical errors, such as 
multiple response alternatives chosen where this is not valid. Revision on 
aggregated level is done by assessing the development over time, and unacceptable 
series lead to further revision of the data. Results and tendencies are also compared 
with other relevant quantitative statistics. 

3.6. Estimation 
Employment weighted results (response distribution) are calculated for each 
question. The sample units are classified in different strata depending on the 
number of employees in the branch unit and in which industry they belong to (3-
digit NACE). For each question by stratum a response distribution is estimated 
using employment data as weights. The response for each branch unit is given a 
weight equal to the number of employees. For aggregation to the industrial group 
level and totals, the stratum results carry a weight equal to the stratum population 
employment.  
 
Time series sometimes contain significant seasonal variations that make it difficult 
to interpret the development from one period to another. To facilitate the 
interpretation of such time series, the figures are seasonally adjusted.  
 
In the Business Tendency Survey, seasonally adjusted figures and trend figures are 
calculated with X12-ARIMA for most of the questions. Only the trend figures are 
released, together with the unadjusted figures. For survey specific documentation 
of seasonal adjustment practices, see “About sesaonal adjustment” on the statistics 
homepage: http://www.ssb.no/kbar_en/. 

3.7. Confidentiality 
Confidential micro data: According to § 2-4 of the Statistics Act, collected data 
are subject to secrecy and must be kept or destroyed in a secure manner. Any use 
of the data must be in accordance with the rules set out by the Data Inspectorate. 
 
Time series that are not to be published: The publication of data is subject to the 
provisions in § 2-6 of the Statistics Act. The main rule is that data should not be 
published if they can be traced back to the respondent, i.e. figures for which less 
than three respondents make up the foundation for a cell in the table, figures where 
one respondent represents more than 90 per cent of the total value or figures where 
two respondents represent at least 95 per cent of the total value. In the business 
tendency survey this is the case for divisions 05, 12 and 19 (SIC2007), and for a 
number of other more detailed levels of aggregation. As a main rule, all series that 
are not published are considered confidential.  
 
Unpublished data: Revised data that are not published are subject to secrecy. This 
means that they are unavailable without specific approval. 

4. Concepts, variables and classifications 

4.1. Definitions of the main concepts and variables 
Local unit (establishment): An enterprise or part of an enterprise that is located in 
one particular place and can be identified geographically. 
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Enterprise: The smallest combination of legal units that is an organisational unit 
producing goods or services and that benefits from a certain degree of autonomy in 
decision making.  
 
Branch unit: Unit, which comprises all establishments within an enterprise 
belonging to the same 3-digit industry group (SIC2007). 
 
IDUN: Statistics Norway's electronic system for reporting data via the Internet.  
 
NACE: Standard for industrial classification used by EUROSTAT based on the 
UN's international standard for industrial classification, ISIC Rev. 3. 
 
Standard Industrial Classification (SIC) : The standard is primarily a statistical 
standard. It forms the basis for classifying units according to main activity in the 
Central Register of Establishments and Enterprises (CRE). The use of common 
standards is essential in enabling the comparison and analysis of statistical data at 
national/international level and over time. The standard is identical to NACE. 
However, a fifth figure (subclass) is added to the standard to create a national 
Norwegian level. 
 
Unadjusted figures: Raw data figures with primary information from the 
respondent. 
 
Seasonally-adjusted figures: Time series for which calendar and seasonal effects 
have been removed. X12-ARIMA is used to calculate these figures. 
 
Trend series: Time series for which calendar and seasonal effects together with the 
irregular component have been removed. The trend in a time series reflects the 
long-term tendency that influences the series and has a fairly smooth and 
monotonic character. The trend series are calculated in connection with the 
decomposition of the time series for the unadjusted figures in X12-ARIMA.  
 
Response distribution: Employment weighted shares in percentages for valid 
response alternatives for a single question. For questions like «total level of 
production» the response alternatives are greater, unchanged and smaller 
respectively. The response distribution may be expressed in the following way: 
 
(1) G + U + S = 100 
 
where G = Percentage that has replied: Greater 
U = Percentage that has replied: Unchanged 
S = Percentage that has replied: Smaller 
 
Net figures: Defined as the difference between the percentage shares for the 
extreme response alternatives. For questions like «total level of production» the 
extreme response alternatives are greater and smaller, respectively. The Net figure, 
N, is defined as: 
 
(2) N = G - S 
 
The net figure, as an indicator of the development in the variable, is often assigned 
turning point characteristics. A net figure greater then zero indicates that the 
growth rate of the variable is positive. A positive net figure, but reduced from one 
quarter to the next, indicates that the growth rate is still positive but reduced. The 
opposite applies for a negative net figure. 
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Diffusion index: Defined as the estimated positive percentages (greater) plus half 
of the neutral answers (unchanged). For questions like «total level of production» 
the diffusion index, D, is compiled as: 
 
(3) D = G + 0.5 x U 
 
The diffusion index has a simple intuitive approach as it compiles the respondents 
answering greater seen in association with half the share of respondents answering 
unchanged. The simplicity lies in the fact that the indicator builds on the 
assumption that half of the respondents answering unchanged in practice have 
experienced a growth in the variable, while the other half has experienced a 
decline. The diffusion index has 100 as the maximum value when all active 
respondents choose the response alternative greater. The minimum value is equal to 
0 when all choose smaller. The index normally fluctuates around 50, which is also 
the turning point value. Below are some interpretations for the diffusion index as 
described in the literature: 
 

• If the D value is greater than 50 it indicates that the growth rate of the 
variable is positive, and the opposite for a value below 50.  

• If the D value rises from a level below to a level above 50, the growth rate 
of the variable has turned from negative to positive.  

• If the D value is greater than 50 and increasing it indicates that the growth 
rate is increasing, while a falling index from above 50 indicates a falling 
rate of growth, but still positive. The opposite is the case for an index 
below 50.  

 
Industrial Confidence Indicator (ICI): The ICI is calculated on the basis of the 
net figures from three questions in the Business Tendency Survey: 
 

• Actual development in total stock of orders compared with the previous 
quarter (X)  

• Expected development in the level of production in the forthcoming 
quarter compared with the present quarter (Y)  

• Assessment of stock of own products intended for sale (Z) 
 
The ICI is the arithmetic average of the net figures (Z with inverted sign). Further, 
the trend is identified by the seasonal adjustment of the ICI. The Norwegian ICI is 
harmonised with the ICI defined by EUROSTAT, and the composition is described 
in detail in Economic Paper number 151, see DG ECFIN (2001). The ICI is 
supposed to be a leading indicator for the production in manufacturing industries 
whereby increases in production expectations indicate directly increases in the 
forthcoming level of output, increases in the total stock of orders indicate an 
increased level of production due to the fulfillment of the received orders, and 
finally, increases in stocks indicate slow sales and reduced activity. 
 
(5) ICI = (X + Y - Z)/3 

4.2. Standard classifications 
The survey is classified according to the Standard Industrial Classification 2007 
(SIC2007). This is a Norwegian adaptation of NACE Rev. 2. SIC2007 forms the 
basis for classifying units according to principal activity in the CRE. The use of 
common standards is essential in order to enable the comparison and analysis of 
statistical data at national/international level and over time. 
 
The survey is also classified according to EUROSTAT's end-use categories (Main 
Industrial Groupings, MIG). The end-use categories (MIGs) are based on the 3-
digit level industrial groupings in SIC 2007. Five end-use categories are included 
in the survey:  
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MIG Code Description 

E1 Intermediate goods 

E2 Capital goods 

E3 Consumer durables 

E4 Consumer non-durables 

E5 Consumer goods (E3+E4) 

 
The following table summarises the most important industries included in the 
different end-use categories: 
 
MIG Main industries included 
Intermediate goods Wood and wood products, Pulp, paper and paper 

products, Basic chemicals and Basic metals  

Capital goods Machinery and equipment and Building of ships, boats 
and oil platforms, Repair and installation of machinery 

Consumer durables Manufacture of furniture 

Consumer non-
durables 

Food products, Printing and reproduction, Basic 
pharmaceuticals 

Consumer goods 
(E3+E4) 

Manufacture of furniture, Food products, Printing and 
reproduction, Basic pharmaceuticals 

 
The objective of this classification is to provide an activity breakdown of NACE, 
which is more detailed. The classification of the different units is based on the 
application of the produced products. It should be noted that the MIGs are not 
comparable in size, in particular the consumer durables heading is smaller than the 
others. For a complete description of industries covered in each MIG, see 
Commission regulation (EC) No 656/2007.  

5. Sources of error and uncertainty 

5.1. Measurement and processing errors 
Measurement errors are caused by the questionnaire or the respondent’s internal 
systems for obtaining the data. Sources of measurement errors may be ambiguous 
guidelines or the respondent’s insufficient accounting systems. In the Business 
Tendency Survey, errors in reported answers may originate from 
misunderstandings of the definition of the main variables used in the survey. 
Unambiguous guidelines and definitions are therefore emphasised.  
 
Processing errors can occur when Statistics Norway processes the data. Typical 
examples are misinterpretations of the answers in the questionnaires – for example 
that a chosen response alternative is not registered. Paper questionnaires are 
optically read with automatic verification and transfer to an electronic medium. 
The current techniques for optical reading are of a high quality, and few errors are 
found in this phase of the production. The introduction of IDUN has also helped 
reduce such errors, as data from electronic questionnaires are loaded directly into 
the system. Questionnaires that are not verified by optical reading are processed 
manually. Thus there is room for human error, but because the proportion of 
manually registered questionnaires is very small this type of error seldom occurs. 
After data has been loaded into the production database, in the revision process, 
there will be occurrences of multiple response alternatives where this is not valid. 
When this occurs the answer must be evaluated and a response alternative must be 
chosen as the valid one. These corrections are based on assumed logical coherences 
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with other questions in the same questionnaire or by the use of response 
alternatives from previous questionnaires for the same respondent. This assessment 
can cause processing errors when the response alternative registered is not what the 
respondent had in mind. However, the number of occurrences of multiple response 
alternatives is very small, and this kind of error does not exist in the electronic 
questionnaire. In this questionnaire it is not possible to choose more than the valid 
number of response alternatives. 

5.2 Non-response errors 
Errors of non-response refer to errors that either occur due to unit non-response or 
item non-response. Unit non-response occurs when the respondent has not returned 
the questionnaire, while item non-response occurs when at least one of the 
questions in the questionnaire is not answered. 
 
Unit non-response for the survey is around 8 per cent when the final production file 
is ready. Critical units, i.e. units that have a considerable impact on the results at a 
detailed level aggregation (2-digit NACE), are contacted by telephone. 
Calculations of the effect of missing units have been carried out (see Documents 
2004/3), and no systematic skewness has been uncovered. Unit non-response is 
considered to be neutral, and is covered indirectly in the aggregation when inflating 
to population level. 
 
Item non-response (single questions not answered in the questionnaire) is coded 
automatically as response alternative non-response and is not normally imputed. 

5.3. Sampling errors 
Sampling errors refer to uncertainty that occurs when figures are produced based 
on a sample survey as opposed to a full count. The sample variance equals the 
expected deviation between a sample survey and a full count. In the business 
bendency survey the sample represents 3.5 per cent of the branch units in the 
population and covers more than 50 per cent of the population’s total employment 
rate. In order to ensure a high degree of relevance at the lowest cost possible, great 
effort is put into including all large units in the population in the sample. The effect 
of sampling errors occurring in the population estimate is calculated, and the 
results are published in Documents 2004/10. 
 
Units in the sample that close down can be a source of skewness if the proportion 
of units closing down in the sample deviates from the population. The business 
tendency survey is mainly based on a fixed sample (panel). Periodic updates of the 
sample ensure that the structure of the sample is in accordance with the population. 

5.4. Other sources of error 
Coverage errors refer to errors in registers that define the population. As a result, 
units may be incorrectly included in or excluded from the population. Other 
problems are related to delays in the update of the registers and units that are 
incorrectly classified. From experience a limited share of the population units are 
incorrectly classified. This is usually due to misleading or insufficient information 
at a certain time. Calculations of the size and significance of such errors have not 
been carried out. However, such errors are not considered to be greater than for 
quantitative short-term statistics. Industry classification for the sample units is 
revised annually in the first quarter to ensure correct classification in accordance 
with the CRE.  
 
Modelling errors are first and foremost related to problems with the seasonal 
adjustment of time series. Such problems are caused by deviations from the 
conditions that form the basis for the model used. Typical problems are related to 
movable public holidays such as Christmas and Easter. However, such problems 



 

 

Konjunkturbarometer for industri og bergverk 2009 Norges offisielle statistikk D 432

32 Statistisk sentralbyrå

are considered greater for surveys published on a monthly basis. X12-ARIMA 
generates a number of indicators that are used to evaluate the quality of the 
seasonal adjustment. The quality of the seasonally-adjusted time series is also 
evaluated by the inspection of figures that generate seasonally-adjusted and 
unadjusted series. 

6. Comparability and coherence 

6.1. Comparability over time and space 
As from the first quarter 2009, SIC2002 has been replaced by SIC 2007 (see 
paragraph 2.1). The historical series based on this new version of SIC have been 
recalculated back to 1990. For the years 1990 to 2003, a macro-approach is used 
for back-casting the time series, and for the years 2004 - 2008 the survey is 
recalculated by a detailed re-working of individual data (micro-approaches). Users 
of the data must ensure they use results based on the same version of SIC when 
making comparisons over time. 
  
Historical series based on SIC2002 remain available in the StatBank database 
under Completed time series. However, as from the first quarter 2009, only series 
based on SIC2007 will be continued. To get an overview of possible changes in 
industrial groupings, see NOS D 383. 

6.2. Coherence with other statistics 
The survey is one of many indicators that form a basis for monitoring the 
performance of the economy during a business cycle. A collection of business 
cycle indicators is available in the theme page Business Cycles 
(http://www.ssb.no/okind_en/). The survey does not, however, have a direct 
connection with other statistics. 

7. Availability 
The Business Tendency Survey (http://www.ssb.no/kbar_en/) is published 
electronically (press release, tables and figures) on Statistics Norway's website. The 
data are also available in StatBank and on the theme page Business Cycles 
(http://www.ssb.no/okind_en/). An SDV file with selected data is also available 
from the theme page. 
 
Non-revised and revised micro data are stored in accordance with Statistics 
Norway's guidelines for storing computer files. 

7.1. Publications 
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Mevik, Anna-Karin (2004): Uncertainty in the Norwegian Business Tendency 
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Price (1983): Twentyfive years of ’ups’ and ’downs’. The CBI Industrial Trends 
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Vedlegg 1. Spørreskjema 
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Vedlegg 2.  Rettledning for utfylling av oppgaven 

Om undersøkelsen - hovedtrekk fra rettledningen 
 
I denne undersøkelsen forsøker vi å kartlegge ledernes vurdering av konjunktursituasjonen og -utsiktene for sine 
respektive bransjer i industrien. Med faste spørsmål og avkrysning for ett av flere mulige svaralternativer skal 
du raskt kunne gi et bilde av situasjonen og tendenser i utviklingen. Vi kartlegger også forventningene knyttet til 
utsiktene for kommende kvartal og på 12 måneders sikt. 
 
• Undersøkelsen skal i all hovedsak kunne besvares uten støtte av kvantitativ informasjon om bedriftens 

virksomhet. 
 
• Det er ønskelig at den som besvarer undersøkelsen sitter i ledelsen eller har god kjennskap til bedriftens 

løpende virksomhet - i vid forstand. 
 
• Da spørsmålene i en del tilfelle krever utøvelse av skjønn, er det også ønskelig at en og samme person fyller 

ut skjemaet fra gang til gang. På den måten reduseres omfanget av «feil i undersøkelsen» som skyldes 
variasjoner i skjønnet. 

 
• For hvert spørsmål skal det som en hovedregel bare krysses av for ett svaralternativ. 
 
• Ved valg av svaralternativer i hvert av spørsmålene - forsøk å se bort fra normale sesongvariasjoner gjennom 

året som bedriften erfaringsvis står overfor. I mange tilfelle vil en slik skjønnsmessig justering kunne påvirke 
valg av svaralternativ. Vær også klar over at svaralternativ som «uendret», «passe» og så videre må tolkes 
med et visst slingringsmonn. En tommelfingerregel kan være at dersom et kjennetegn - etter dine egne 
justeringer for normale sesongvariasjoner - like gjerne kan gå opp, som ned, så velg alternativet Uendret. 

 
• Vær også klar over at det kan være «årsakssammenhenger» mellom en del av spørsmålene. I rettledningen, 

se de neste sidene, er det for enkelte av spørsmålene antydet slike sammenhenger. Ta disse i betraktning ved 
valg av svaralternativer. 

Generelt om utfyllingen av oppgaven: 
 
Spørreskjemaet består av fire deler, A, B, C og D. I del A vurderes konjunktursituasjonen i inneværende kvartal 
jevnført med foregående kvartal, i del B situasjonen ved utgangen av kvartalet, i del C utsiktene for kommende 
kvartal jevnført med inneværende kvartal, mens De i del D skal vurdere utsiktene for produksjon og priser på 12 
måneders sikt sett i forhold til inneværende kvartal. 
 
Det er totalt 28 spørsmål på skjemaet, der enkelte er todelt for å skille mellom tendenser i hjemmemarked og 
eksportmarkedet. Alle spørsmål skal besvares. 
 
I delene A, C og D - spørsmål om produksjon, ordretilgang mv. ber vi om en vurdering av retningen på 
endringen for hvert av kjennetegnene. Ved avkrysning for et av de faste svaralternativene, f.eks. «større», 
«uendret», «mindre», angis tendensen for kjennetegnet. For enkelte spørsmål er det innført et svaralternativ: 
Svar irrelevant - se til høyre i skjemaet. Dette er i første rekke ment brukt dersom virksomheten ikke opererer på 
norsk marked eller i eksportmarkedet. Som en hovedregel skal det - for hvert spørsmål - bare krysses av for ett 
av de oppførte svaralternativene. 
 
I del B ber vi om en situasjonsvurdering for virksomheten ved utgangen av kvartalet. Her skal de ved bruk av ett 
av de faste svaralternativene angi endringer i nivå for et kjennetegn eller vurdere forholdet mellom to 
kjennetegn. 
 
For mange av spørsmålene vil det normalt være sesongvariasjoner. Vi ber om at De for det enkelte spørsmål 
forsøker å se bort fra slike «normale» sesongvariasjoner. Det vil imidlertid ofte være vanskelig å skille mellom 
endringer forårsaket av sesongvariasjoner og andre forhold. Spørsmålene må da besvares ut fra beste skjønn og 
tidligere erfaringer. 
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For undersøkelser av denne type er det erfaringsvis viktig at samme person fyller ut oppgaven fra gang til gang. 
På den måten reduseres omfanget av «feil i undersøkelsen» som skyldes variasjoner i vurderinger og skjønn. 
 
 
A, C og D: Faktisk og forventet utvikling 
Disse delene på skjemaet behandles under ett da begreper og definisjoner i all hovedsak er like. Det er imidlertid 
en forskjell idet del A, spørsmålene 1-8, tar for seg den faktiske utviklingen i inneværende jevnført med 
foregående kvartal. I del C, spørsmålene 19-26, vurderes forventet utvikling i kommende kvartal jevnført med 
inneværende kvartal - for de samme kjennetegn. I del D, spørsmålene 27-28, vurderes forventet utvikling på 12 
måneders sikt jevnført med inneværende kvartal. 
 
Spørsmål 1 og 19: Samlet bruttoproduksjonsverdi, uttrykt i «faste» priser, dvs. et mål for volumet av 
produksjonen som ikke er influert av pris- eller valutaendringer. 
 
Spørsmål 2 og 20: Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting, dvs. den gjennomsnittlige utnyttingsgraden i det 
samlede faste produksjonsutstyr (bygninger, anlegg, maskiner og annet fast produksjonsutstyr). Se også 
spørsmål 12 nedenfor for nærmere om kapasitetsutnytting. 
 
Spørsmål 3 og 21: Gjennomsnittlig sysselsetting, dvs. gjennomsnittlige antall sysselsatte i kvartalet. 
 
Spørsmål 4 og 22: Ordretilgang fra (salg til) hjemmemarkedet og eksportmarkedet. For bedrifter som er ordre-
basert ber vi om en vurdering av endringen i verdien av mottatte nye ordre fra kunder. For andre typer 
virksomheter ber vi om endringen i omsetningsverdien ved salg til kunder. Vi ber om en slik vurdering både for 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet. 
 
Spørsmål 5 og 23: Samlet ordrebeholdning, dvs. endringen i verdien av den samlede ordremasse som 
virksomheten sitter inne med ved slutten av kvartalet. 
 
Spørsmål 6 og 24: Leveringstidene for den totale ordreinngang, dvs. tiden det tar fra en gjennomsnittlig ny ordre 
mottas til varene er produsert og levert til kunden. Leveringstiden påvirkes av størrelsen og sammensetningen av 
den samlede ordremassen og omfanget på nye ordre i kvartalet. 
 
Spørsmål 7 og 25: Priser på produkter (i norsk valuta) ved salg til hjemmemarkedet og til eksportmarkedet. Vi 
ber om en vurdering av retningen på endringen i gjennomsnittlig kontraktspris for nye ordrer/bestillinger om 
leveringer som er inngått i kvartalet. Vi ber Dem vurdere priser på leveringer i norske kroner til norske kunder 
og til eksport. 
 
Spørsmål 8 og 26:  Spørsmålene gjelder «årsaker» til eventuelle begrensninger i produksjonen i inneværende 
kvartal (spørsmål 8) og i kommende kvartal (spørsmål 26). For dette er det i skjemaet ført opp en del mulige 
svaralternativer eller forklaringsfaktorer, f.eks. mangel på arbeidskraft. En faktor anses som begrensende 
dersom den utgjør viktigste årsak til at produksjonen (skjønnsmessig sesongkorrigert) er blitt eller ventes å bli 
lavere enn planlagt. Vi minner om viktigheten av å bygge vurderingene på korreksjoner for normale sesong-
variasjoner. Dersom f.eks. etterspørsel og produksjon normalt er lavere om sommeren enn om vinteren, og 
produksjonsnedgangen helt kan forklares på denne måten gir det ikke mening å krysse av for 
etterspørselsproblemer på disse spørsmålene. Velg heller alternativet "Ingen spesielle". 
 
Vi ber Dem velge den viktigste faktoren. Dersom flere anses som like viktige kan flere svaralternativer brukes. 
For bedrifter, som ikke har hatt (8) eller ikke venter (26) å ha begrensende faktorer i produksjonen nyttes 
alternativet «Ingen spesielle». Bedrifter, som har hatt eller venter å ha andre begrensende faktorer enn de som er 
spesifisert i skjemaet benytter alternativet: «Andre faktorer». 
 
Etterspørselsalternativene benyttes av bedrifter som har hatt eller venter å ha mangel på nye ordrer eller salg i et 
omfang som er «uvanlig» for kvartalet. I spørsmål 8 kan mangel på etterspørsel ha en «årsak» i svarene for 
spørsmålene 4.1 og 4.2, og for spørsmål 26 i svarene på spørsmålene 22.1 og 22.2. 
 
Valg av «Maskin- og anleggskapasiteten» bør ses i sammenheng med kapasitetsutnyttelsen i bedriften, og kan 
ha en «årsak» i det svar som er aktuelt i spørsmål 12. Se også dette for noe nærmere om kapasitetsbegrepet. 
Bruk «Tilgangen på arbeidskraft» når bedriften har hatt eller venter å ha vansker med å rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft, og «Tilgang på råstoff / kraft» ved mangel på råstoff og/eller elektrisk kraft. 
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«Konkurranseforhold» omfatter tre alternativer: «Konkurranse på norsk marked», «Konkurranse i EU-
markedet» og «Konkurranse ved eksport til andre land». Konkurranse bør her tolkes i forhold til markedenes 
virkemåte og forhold ved dette, som i vid forstand vanskeliggjør bedriftens «adgang» til markedene. Det kan 
f.eks. være handelshindringer, som toll, straffetoll, priskonkurranse, tekniske hindringer mv. 
 
Spørsmål 18: I dette spørsmålet ber vi Dem generelt bedømme utsiktene - for foretakets virksomhet i denne 
bransjen - i kommende kvartal i forhold til situasjonen i inneværende kvartal. Spørsmålet er en slags 
temperaturmåler på hvordan De i en helhetsbetraktning ser på utsiktene for neste kvartal. 
 
Spørsmålene 27-28: Her ber vi om en vurdering av produksjon og priser på 12 måneders sikt jevnført med inne-
værende kvartal. Spørsmål og svaralternativer er lik som i spørsmålene 19 og 25 - se disse for noe nærmere om 
begreper. 
 
B. Situasjonsvurderinger 
I del B, spørsmålene 9-17, vurderes nåsituasjonen for en del kjennetegn eller kombinasjoner av slike. Også ved 
disse spørsmålene skal det ses bort fra sesongvariasjoner som virksomheten må regne med. 
 
Spørsmål 9: Spørsmålet gjelder en vurdering av den ordremassen som virksomheten i øyeblikket sitter inne med 
- sett i forhold til det nåværende produksjonsomfang. Svaralternativet: «For stor» er aktuelt hvis ordremassen er 
så stor at leveringstidene har økt ut over det som er vanlig, eller hvis store ordrebeholdninger gjør en 
opptrapping av produksjonsomfanget naturlig og ønskelig. Omvendt for svaralternativet: «For liten». 
 
Spørsmål 10: Antall arbeidsmåneder - gjennomsnittlig - dekket ved nåværende ordrebeholdning, dvs. antall 
måneder det vil ta ved det nåværende produksjonsnivå å levere den totale ordremassen/bestillinger som 
virksomheten har ved utgangen av kvartalet. 
 
Spørsmål 11: Her ønsker vi en vurdering av beholdningen av eksportordrer. Svaralternativet: «Større enn 
normal» er aktuelt hvis ordremassen er så stor at leveringstidene har økt ut over det som er vanlig, eller hvis 
store ordrebeholdninger gjør en opptrapping av det eksportrettede produksjonsomfanget naturlig og ønskelig. 
Omvendt for svaralternativet: «Mindre enn normal». 
 
Spørsmål 12: Hvilken kapasitetsutnyttingsgrad innebærer nåværende produksjonsnivå. Her vurderes den 
aktuelle kapasitetsutnyttingsgraden i virksomheten ved å velge ett av de fem prosentintervallene. Disse er 
definert i forhold til full kapasitetsutnytting. Med full kapasitetsutnytting menes en ønskelig utnyttingsgrad av 
virksomhetens produksjonsutstyr (bygninger, anlegg, maskiner, utstyr mv.), og ikke den maksimale utnytting 
det kunne vært mulig å oppnå under helt «ekstraordinær» hard drift. Svaralternativer som ble valgt i spørsmål 8 
kan være «årsaker» til at produksjonskapasiteten ikke blir fullt utnyttet. 
 
Spørsmål 13 og 14: I disse spørsmålet skal De angi endringen i nivået for henholdsvis samlet lagerbeholdning 
av råvarer, materialer, halvfabrikata mv. (13) og beholdningen av egne produkter bestemt for salg (14) ved 
utgangen av kvartalet. For en nærmere om «egne produkter» - se industristatistikken sin definisjon av egen-
produserte varer. 
 
Spørsmål 15: Her skal De vurdere størrelsen på lagerbeholdningene av råvarer, materialer, halvfabrikata mv. i 
forhold til produksjonsomfanget. Bruk svaralternativet: «For små» hvis lagerbeholdningen av råvarer mv. er for 
liten i forhold til det aktuelle produksjonsnivå. Omvendt for svaralternativet: «For store». 
 
Spørsmål 16: Her skal De vurdere verdien på lagerbeholdningene av egne produkter i forhold til omsetningen i 
inneværende kvartal. Bruk svaralternativet: «For små» hvis beholdningen av egne produkter er for liten i forhold 
til det nåværende nivå på omsetningen, og en opptrapping av produksjonen for lager anses som naturlig eller 
ønskelig. Omvendt for svaralternativet: «For store». 
 
Spørsmål 17: Dette spørsmålet skal klarlegge om virksomheten overveier å endre sine vedtatte planer for 
investering i realkapital. Bruk svaralternativet: «Opp» dersom virksomheten overveier å justere opp sine 
vedtatte planer. Omvendt for svaralternativet: «Ned». 
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Vedlegg 3. Tabellene som publiseres 
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Vedlegg 4. Næringer som omfattes av undersøkelsen 
 
Sifferkoden refererer seg til næringsstandard SN2007. Se Statistisk sentralbyrå (2007) NOS D 383 for nærmere 
om denne. 
 
Bergverksdrift: 
Bryting av steinkull og brunkull............................................................................................ 05 
Bryting av metallholdig malm............................................................................................... 07 
Bryting og bergverksdrift ellers............................................................................................. 08 
Bergverkstjenester............................................................................................. .................... 09.9 
 
 
Industri: 
Næringsmiddelindustri.................................................... ...................................................... 10 
Drikkevareindustri................................................................................................................. 11 
Tobakksindustri....................................................................................................... .............. 12 
Tekstilindustri.............. ......................................................................................................... 13 
Bekledningsindustri .............................................................................................................. 14 
Lær- og lærvareindustri.................................................. ....................................................... 15 
Trelast- og trevareindustri.............................................................................................. ....... 16 
Papir- og papirvareindustri....................................................................................... ............. 17 
Trykking, grafisk industri...................................................................................................... 18 
Petroleums- og kullvareindustri............................................................................................ 19 
Kjemisk industri.................................................................................. .................................. 20 
Farmasøytisk industri.......................................................................................... .................. 21 
Gummivare- og plastindustri..................................................................................................22 
Mineralproduktindustri ......................................................................................................... 23 
Metallindustri ................................................................................................. ...................... 24 
Metallvareindustri................................................................ ................................................. 25 
Data- og elektronisk industri........................................ ......................................................... 26 
Elektroteknisk industri....................... ................................................................................... 27 
Maskinindustri....................................................................................................................... 28 
Motorkjøretøyindustri........................................... ................................................................ 29 
Transportmiddelindustri ellers.................................................................. ............................ 30 
Møbelindustri......................................................................... ............................................... 31 
Annen industri......................................................................................................... .............. 32 
Maskinreparasjon og -installasjon..........................................................................................33 
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Vedlegg 5. Seriene som publiseres 
 
Sifferkodene refererer seg til ny næringsstandard, bokstavkodene i parentes til serienavn i FAME-
databasene. 
 
Industri og bergverksdrift........................................ .................................... 05, 07, 08, 09.9, 10-33  (TBC1) 
 
Bergverksdrift............................................................... ............................... 05, 07, 08, 09.9       (TBAB) 
 
Industri............................................................................................... .......... 10-33 (SNN10_33) 
Nærings-, drikkevare- og tob.ind................................................... .............. 10-12      (SNN10_12) 
Næringsmiddelindustri................................................................................. 10      (SNN10) 
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind........................................ ............................. 13-15      (SNN13_15) 
Trelast- og trevareindustri............................................................................ 16      (SNN16) 
Papir- og papirvareindustri........................................................................... 17      (SNN17) 
Trykking, grafisk industri.............................................................. .............. 18 .  (SNN18) 
Oljeraff., kjemisk farmas. industri.......................................................... ..... 19-21 (SNN19_21) 
Kjemiske råvarer ............................................................................... .......... 20.1 (SNN201) 
Gummi, plast, mineralsk industri mv.......................................................... . 22-23 (SNN22_23) 
Metallindustri...................................................................... ......................... 24 .  (SNN24) 
Ikke-jernholdige metaller............................................................................. 24.4 (SNN244) 
Metallvareindustri................................................................... ..................... 25 .  (SNN25) 
Data-, elektrisk utstyrsindustri..................................................................... 26-27 (SNN26_27) 
Maskinindustri................................................................................... .......... 28 .  (SNN28) 
Bygging av skip og oljeplattformer...................................................... ....... 30.1  (TCM2) 
Annen verkstedsindustri..................................... ......................................... 29-30 unntatt 30.1 (TCM1) 
Maskinreparasjon og –installasjon............................................................... 33 .  (SNN33) 
Møbel- og annen industri............................................................... .............. 31-32 (SNN31_32) 
 
 
 
I tillegg til disse seriene publiseres det også tall for konjunkturbarometeret etter Eurostats gruppering av 
varetyper2 (Main Industrial Groupings): 
 
Innsatsvarer............................................................................ ...................... (E1) 
Investeringsvarer...................................................................... .................... (E2) 
Varige konsumvarer.................................................................... ................. (E3) 
Ikke-varige konsumvarer............................................... .............................. (E4) 
Konsumvarer, i alt........................................................................................ (E5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 For oversikt over næringer som inngår i de ulike varetypene se vedlegg 6 
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Vedlegg 6. Oversikt for næringer som inngår i de ulike varetypene3 
E1 E2 E3 E4 

Innsatsvarer Investeringsvarer Varige 
konsumvarer 

Ikke-varige 
konsumvarer 

07 25.1 26.4 10.1 
08 25.2 26.7 10.2 

09.9 25.3 27.5 10.3 
10.6 25.4 30.9 10.4 
10.9 26.2 31 10.5 
13.1 26.3 32.1 10.7 
13.2 26.5 32.2 10.8 
13.3 26.6  11 
16  28  12 
17  29  13.9 

20.1 30.1  14 
20.2 30.2  15 
20.3 30.3  18 
20.5 30.4  20.4 
20.6 32.5  21 
22 33  32.3 
23   32.4 
24   32.9 

25.5    

25.6    

25.7    

25.9    

26.1    

26.8    

27.1    

27.2    

27.3    

27.4    

27.9    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Sifferkodene refererer seg til Standard for næringsgruppering SN2007. Se NOS D 417 
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Vedlegg 7. Dekningsgrad og andel av sysselsetting 
 

Tabellen viser dekningsgrad i bruttoutvalget målt i prosent av populasjonens sysselsetting, fordelt på 
publiseringsnivå, samt næringens andel av den totale sysselsettingen. Beregningene er gjort for 
Konjunkturbarometerets utvalg av bransjeenheter i 3.kvartal 2009. Dekningsgraden er beregnet ved å 
sammenligne sysselsettingen i 2007 for bransjeenhetene i utvalget mot sysselsettingen for samme år for hele 
populasjonen. Andel av sysselsettingen (næringens populasjonssysselsetting som andel av populasjonens 
sysselsetting) er beregnet på grunnlag av sysselsetting registrert i det sentrale Bedrifts- og foretaksregisteret. 

 
 
 
Næring  Dekn.grad         Næringens andel                      
                          av total sysselsetting  
Bergverksdrift.......................................05, 07, 08, 09.9     39,5   1,8 
Nærings-, drikkevare- og tob.ind....... 10-12                                60,0                       18,5 
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind............. 13-15                                     24,1   2,4 
Trelast- og trevareindustri....................16                                           39,6   6,5 
Papir- og papirvareindustri............... ... 17                                        78,3   2,3 
Trykking, grafisk industri................... . 18                                           24,5   3,3 
Oljeraff., kjemisk farmas. industri....... 19-21                             69,8   5,4 
Gummi, plast, mineralsk industri mv... 22-23                                       46,1   6,5 
Metallindustri....................................... 24                                          72,1   4,7 
Metallvareindustri................................ 25                                    33,4   9,7 
Data-, elektrisk utstyrsindustri............. 26-27                                    51,1                           6,6 
Maskinindustri................................... .. 28                                       44,2   7,1 
Bygging av skip og oljeplattformer..... 30.1                                       76,0                       10,0 
Annen verkstedsindustri...................... 29-30 unntatt 30.1               55,1   2,2 
Maskinreparasjon og –installasjon...... 33                                        52,5   7,9 
Møbel- og annen industri..................... 31-32                                32,5             5,2_____ 
Totalt  for industri og bergverk............ 05, 07, 08, 09.9, 10-33               52,1                     100,0_____ 
 
Delserier: 
Næringsmiddelindustri........................ 10                                         57,1                        16,8 
Kjemiske råvarer ................................. 20.1                                       66,1                         2,8 
Ikke-jernholdige metaller..................... 24.4                                           88,1   2,9 
 
 
Gruppert etter varetype4: 
Innsatsvarer.......................................... (E1)                                          49,5                       35,6 
Investeringsvarer.......................... ....... (E2)                                     55,5                       34,5 
Varige konsumvarer...................... ...... (E3)                                35,9   4,4 
Ikke-varige konsumvarer............. ........ (E4)                             52,9                       24,9 
Konsumvarer, i alt....................... ........ (E5)                                     50,4                       29,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 For oversikt over næringer som inngår i de ulike varetypene se vedlegg 6 
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Vedlegg 8. Stratuminndeling på næringsnivå for industri og  
 bergverksdrift (antall bransjeenheter) for utvalg og  
 populasjon, 3. kvartal 2009 

  Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Stratum 4 Totalt 
Næring Pop Utv Pop Utv Pop Utv Pop Utv Pop Utv 
SNN 05, 07, 08, 09.9 1 1 2 2 3 2 91 11 97 16
SNN 10-12 24 24 7 3 36 23 590 73 657 123
SNN 13-15 0 0 0 0 6 3 111 19 117 22
SNN 16 2 2 7 6 16 10 300 41 325 59
SNN 17 5 5 2 2 7 3 28 3 42 13
SNN 18 0 0 3 3 9 4 171 25 183 32
SNN 19-21 13 12 7 4 18 11 57 11 95 38
SNN 22-23 7 7 6 4 21 12 231 38 265 61
SNN 24 10 9 6 4 9 2 32 5 57 20
SNN 25 5 5 3 2 25 15 500 54 533 76
SNN 26-27 8 7 6 4 22 7 173 33 209 51
SNN 28 7 7 3 1 20 8 261 40 291 56
SNN 30.1 18 18 8 7 21 8 136 24 183 57
SNN 29-30 unntatt 30.1) 4 3 3 1 3 2 63 13 73 19
SNN 33 9 8 7 6 6 1 239 36 261 51
SNN 31-32 4 3 1 1 9 7 223 26 237 37
Totalt for industri og 
bergverk 117 111 71 50 231 118 3206 452 3625 731

 
 
 
Definisjon av de ulike strata: 

Ikke alle enheter i stratum 1 er med i utvalget. Dette skyldes temporære avvik mellom populasjon og utvalg for 
variabler som næringskode, bedriftstype og annet. Tallene baserer seg på sysselsettingsnivå registrert i det 
sentrale Bedrifts- og foretaksregisteret. 
 
 

Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Stratum 4 
> 300 sysselsatte 200-299 sysselsatte 100-199 sysselsatte 10-99 sysselsatte 
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Vedlegg 9. Oppbygning Standard for næringsgruppering (SN2007) 
Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer. Nivåene har fått følgende betegnelser: 
 
Næringshovedområde  f.eks.  C 
Næring   f.eks.  10 
Næringshovedgruppe  f.eks.  10.2 
Næringsgruppe  f.eks.  10.20 
Næringsundergruppe  f.eks.  10.201 
 
Begrepet næring vil ofte bli brukt generelt, f.eks. vil det være naturlig å omtale hver produksjonsaktivitet i 
nasjonalregnskapet som næring, selv om disse vil kunne 
avvike fra 2-sifret NACE Rev.2. 
 
Sifferkoden er selvstendig i forhold til bokstavkoden, noe som betyr at det er tilstrekkelig med sifferkoden for å 
angi en næring entydig. I BoF og ER registreres bare sifferkoden, men denne kan aggregeres til bokstavkode. 
 
Detaljeringsgraden i SN2002 og SN2007 
Detaljeringsgraden i SN2007 har økt på alle nivåer sammenlignet med SN2002. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over tallet på grupper på de ulike nivåene i SN2002 og i SN2007. Merk at næringsområde er tatt ut som 
nivå i SN2007. 
 
SN2002 
Kode  Betegnelse    Antall 
A  Næringshovedområde   17 
AA  Næringsområde   16 
11  Næring    60 
11.1  Næringshovedgruppe   222 
11.11  Næringsgruppe   514 
11.111  Næringsundergruppe   698 
(av dette 255 nasjonale) 
 
SN2007 
Kode  Betegnelse    Antall 
A  Næringshovedområde   21 
AA  Næringsområde - 
11  Næring    87 
11.1  Næringshovedgruppe   270 
11.11  Næringsgruppe   613 
11.111  Næringsundergruppe   818 
(av dette 297 nasjonale) 
 
De viktigste forskjellene mellom SN2002 og SN2007 
I tillegg til endringen i nummersystemet er rekkefølgen mellom de ulike næringshovedområdene forandret. Den 
største forskjellen er at det har blitt innført flere tjenesteproduserende grupper. Gjennomgangen nedenfor gir en 
oversikt over de viktigste forskjellene mellom SN2002 og SN2007. 
 
B: BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI 
Ny næring: 
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 
 
C: INDUSTRI 
Reparasjon og installasjon av industrimaskiner skilt ut i en egen næring under industri: 
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 
I SN2002 ble slik virksomhet gruppert sammen med produksjon 
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