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Tjänsteföretagens förbrukning 2014 

 

  

 
 

Instruktioner 

Lämna uppgifter så här 
Lämna uppgifter genom att logga in på www.insamling.scb.se 

Använd de inloggningsuppgifter som finns på brevet (missiv) som ni fått. 

 

Välj hur du vill svara 
SIE-fil 

För att underlätta uppgiftslämnandet har ni möjlighet att ladda upp en 

SIE-fil. När ni laddar upp en SIE-fil förs vissa uppgifter direkt ur filen till 

webb-enkäten. Hela webb-enkäten kan dock inte ifyllas utifrån SIE-filen, 

därför kommer ni att behöva komplettera uppgifterna. Mer info och 

instruktioner hittar ni när ni loggat in. 

 

Knappen ”Skicka fil”: 

Om ni vill ladda upp en SIE-fil, klicka på knappen ”Skicka fil” och följ 

instruktionerna som kommer upp. Observera att varje gång ni laddar upp 

en fil, raderas alla ev. tidigare uppgifter som ni fyllt i webb-enkäten. 

 

Efter att ni laddat upp filen, får ni en lista på alla BAS-konton som vi inte 

kunde koppla ihop i webb-enkäten och som återstår för er att föredela. 

Skriv gärna ut denna lista och ha det till hands när ni på kommande sidor 

ska komplettera webb-enkäten. 

 

Knappen ”Webblankett”: 

Om ni inte vill ladda upp en SIE-fil eller om ni tidigare laddat upp en SIE-

fil och vill nu fortsätta ifyllandet, tryck på knappen ”Webblankett”. Ni 

kommer då in på den sidan på webb-enkäten som ni var i senast. 

 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna ska avse räkenskapsåret 2014. För företag med brutet 

räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades 

under 2014. Om företaget har haft flera eller ingen räkenskap, ska 

uppgifterna avse den senast avslutade räkenskapen. 

 

Rörelsekostnader 
Vi efterfrågar företagets rörelsekostnader. Ni ska ange och därefter fördela 

totala summan av företagets rörelsekostnader på olika variabler. Med 

rörelsekostnader avser vi kostnader för: 

- handelsvaror (varor som köpts in och därefter sålts vidare utan att 

bearbetas) 

- råvaror och förnödenheter  

- övriga externa kostnader  
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Till er hjälp finns en baskontokoppling i högra kolumnen i blanketten. 

Saknas någon variabel i listan kan dessa kompletteras under ”Andra, ej 

ovan angivna variabler” i slutet på blanketten. 

 

För företag som följer en funktionsindelad resultaträkning avser 

"rörelsekostnader" posterna: 

- kostnad sålda varor 

- försäljningskostnader 

- administrationskostnader 

 

Observera att kostnader för personal, av- och nedskrivningar, 

jämförelsestörande poster samt övriga rörelsekostnader inte ska ingå i 

denna redovisning. 

 

Raden ”SIE”: 

Om ni valde att ladda upp SIE-fil, kommer ni att kunna se en rad som 

heter ”SIE”  (Har inte fördelats utifrån SIE-filen:). Denna summa är 

totalen av alla BAS-konton som vi inte lyckades fördela på variablerna 

som ni ser på sidan. Observera att summan som finns på denna rad ändras 

aldrig. 

 

Uppgifter får uppskattas 
Vi är medvetna om att företagen kan få svårigheter med att ta fram de 

begärda uppgifterna ur redovisningen. Främst kan det bero på att 

redovisningssystemen är upplagda på olika sätt. I dessa fall får 

uppskattade/beräknade värden lämnas. 

 

Syfte och användning 
Undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning har en betydelsefull del i 

den ekonomiska statistiken. Det övergripande syftet med undersökningen 

är att ge ett bättre underlag för beräkning av bruttonationalprodukten 

(BNP) där tjänstesektorn står för ca 50 procent.  

 


