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Dokumentation – Konjunkturbarometrenes COVID19-spørgsmål - eksperimentel statistik

1. Indledning
Statistikken er midlertidig og er en tilføjelse af tre COVID-19-relaterede spørgsmål
til de fire almindelige månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for industri,
bygge & anlæg, serviceerhverv og detailhandel, og følger deres statistiske metode.
2. Indhold
Siden konjunkturbarometerundersøgelsen for april 2020 er følgende tre ekstraspørgsmål og svarmuligheder tilføjet konjunkturbarometerundersøgelserne:
Spørgsmål: ”Hvordan er jeres virksomhed påvirket af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med Corona-virussen?”
Svarmuligheder: Ingen påvirkning, Lidt påvirket, Noget påvirket, Meget påvirket
Spørgsmål: ”Med den nuværende viden, hvad er risikoen for, at jeres virksomhed
må afvikles i løbet af de næste tre måneder som følge af Corona-virussen?”
Svarmuligheder: Ingen risiko, Lille risiko, Nogen risiko, Meget stor risiko
Spørgsmål: ”Hvordan vurderer du, at Corona-situationen har påvirket virksomhedens omsætning i den seneste måned?”
Svarmuligheder: Omsætningen er faldet 0-25 pct., faldet 25-50 pct., faldet 50-75
pct., faldet 75-100 pct., Omsætningen er uændret, Omsætningen er øget.

3. Statistisk behandling

Statistikken indsamles fra omkring den 25’ende i foregående måned til omkring den 22’ende i den aktuelle måned. Som en tommelfingerregel indkommer
hovedparten, to tredjedele, af besvarelserne i de to første uger af tællingsperioden.
De fire COVID-19-relaterede spørgsmål behandles på samme måde som de øvrige
spørgsmål til konjunkturbarometrene. Dette kan ses i statistikdokumentationerne
for konjunkturbarometrene for industri, bygge & anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Kort beskrevet opgøres procentandelene, der tegner sig for de enkelte svarmuligheder blandt de besvarende virksomheder. I beregningen vægtes virksomhederne efter deres størrelse målt i antal ansatte. I opregningen justeres resultaterne
for stikprøveskævheder i
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forhold til det samlede antal virksomheder i erhvervet.
4. Relevans
Statistikken bidrager til en beskrivelse af status, forhindringer og udvikling i erhvervslivet som følge af COVID-19-krisen.
5. Præcision og pålidelighed
Her henvises til de respektive statistikdokumentationer for konjunkturbarometrene for industri, bygge & anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Der regnes
med 1-2 procentpoint stikprøveusikkerhed (sampling error) på konjunkturbarometrenes indikatortal. Der er også en systematisk usikkerhed (non-sampling error)
forbundet med bortfald, hvor især større virksomheders manglende besvarelser enkelte måneder kan påvirke udviklingen fra måned til måned. Endelig er der en måleusikkerhed omkring respondentens grad af information om virksomhedens udvikling.

6. Aktualitet og punktlighed

For april, maj og juni udgives der foreløbige opgørelser ”midt” i indsamlingsforløbet, dvs. omkring den 15’ende i måneden, afhængig af helligdage og weekend.
Her offentliggøres nøgletal, dvs. overordnede tal for de fire erhverv.
Endelige tal offentliggøres samtidig med eller dagen før de almindelig konjunkturbarometre offentliggøres, hvilket er næstsidste hverdag i måneden. Her udvides offentliggørelsen med detaljerede tal for erhvervenes underbrancher.

7. Sammenhæng og sammenlignelighed

I og med at de ekstra COVID-19-spørgsmål udføres som del af konjunkturbarometerundersøgelsen, kan resultaterne sammenlignes hermed, både på overordnet erhvervsniveau og detaljeret brancheniveau.
8. Tilgængelighed

Resultaterne for de tre COVID-19-spørgsmål offentliggøres ikke i Statistikbanken, men offentliggøres i regnearket Data for COVID-19-spørgsmål, inkl. historik, der indeholder samtlige data publiceret, og som der linkes til via opslag under Eksperimentel Statistik. I samme opslag findes link til baggrundsdokument, der beskriver resultaterne af den aktuelle måneds undersøgelse.
9. Administrative oplysninger

Statistikken placeret i kontoret Konjunkturstatistik. Den statistikansvarlige er
Erik Slentø, tlf.: 39 17 30 88, e-mail: esl@dst.dk.
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