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0 Administrativa uppgifter
 

0.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Näringsverksamhet 
 

0.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Näringslivets investeringar 
 

0.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Ja, ingår Sveriges officiella statistik 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik  gäller särskilda 
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100) 
 

0.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån  
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm  
Besöksadress:  Karlavägen 100, 115 26 Stockholm  
Kontaktperson:  Linda Wiese  
Telefon:  08 - 5069 48 21  
Telefax:  08 - 5069 48 12  
E-post:  linda.wiese@scb.se  
 

0.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån  
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm  
Besöksadress:  Karlavägen 100, 115 26 Stockholm  
Kontaktperson:  Linda Wiese  
Telefon:  08 - 5069 48 21  
Telefax:  08 - 5069 48 12  
E-post:  linda.wiese@scb.se  
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag om den officiella statistiken SFS 2001:99, förordning om 
den officiella statistiken SFS 2001:100 samt SCBs föreskrifter SCB-FS 2009:9. 
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0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 
8 § offentlighets- och  sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av 
personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 
 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Gallring regleras enligt beslut från Riksarkivet, RA-MS 1998:7 och RA-MS 2006:57. 
 

0.9 EU-reglering 

Investeringsenkäten omfattas ej av någon EU-reglering. 
 
0.10 Syfte och historik 

Statistiken skall belysa verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Verkställda 
investeringar redovisas per kvartal, medan förväntade investeringar redovisas för kalenderår. 
Investeringsenkäten har genomförts sedan 1938. Huvudansvaret för statistiken har sedan den första 
undersökningen flyttats mellan olika myndigheter, förutom SCB har såväl Kommerskollegium som 
Konjunkturinstitutet utfört statistikinsamlingen. 
Enkäten genomfördes till en början som en årlig undersökning i november. Under 1950-talet 
utvidgades antalet enkättillfällen. I samband med att SCB övertog undersökning på 1960-talet 
genomfördes ytterligare omläggningar. Investeringarna specificerades med avseende på byggnader, 
anläggningar, personalbostäder, maskiner och inventarier samt transportmedel. Dessutom tillkom 
en årlig uppgift avseende kapitalstockar. Förutom investeringsuppgifter  innehöll enkäten frågor 
om lager och lagerförändringar, arbetarpersonal och sysselsättningsläge. Senare tillkom också 
frågor om produktionens saluvärde.  
Enkäten genomfördes kvartalsvis till ett urval från industristatistikens (nuvarande Företagens 
Ekonomi) arbetsställeregister. Undersökningen i maj omfattade ca 4000 arbetsställen, undersök-
ningarna i augusti, november och februari riktades till ett suburval om ca 1000 arbetsställen. 
Regressionsskattning användes för att utnyttja effekten av panelurvalet. 
1967 övergick man från arbetsställe- till företagsurval som drogs enligt SAMU-systemet från 
CFAR, Centrala Företagsregistret. Samtidigt utökades undersökningen till andra branscher än 
industri.  
Variabelmängden har förändrats successivt. Uppgifterna om lager och lagerförändringar har förts 
över till en egen undersökning. Uppgiften avseende personalbostäder har strukits liksom uppgiften 
om produktionens saluvärde samt specificeringen av investeringar i bilar.  
Uppgifterna om kapitalstockar utgick från ordinarie enkät från och med 1981. Syftet var att 
uppgifterna skulle insamlas via intermittenta undersökningar vart 5:e år. En sådan undersökning 
genomfördes också i samband med majenkäten 1985. Det stora bortfallet samt svårigheterna för 
företagen att lämna begärda uppgifter har medfört att något ytterligare försök att samla in dessa 
uppgifter ej genomförts. 
Enkäten har i stället utökats med en uppgift om företagens leasing. Variabeln tillkom 1982 och 
avsåg till en början endast industriföretagen. Utbyggnaden har därefter skett successivt och från 
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1990 omfattas samtliga branscher av uppgiften avseende värdet av nytecknade leasingkontrakt. 
Från och med 1986 insamlades även vissa uppgifter avseende immateriella investeringar från större 
industriföretag (mer än 500 anställda).  
1986 slopades uppgiftsinsamlingen från industriföretag med 5-19 anställda. Uppgifter för dessa 
företag skattades därefter på ett modellberoende sätt med hjälp av uppgifter i Företagens Ekonomi. 
Från och med detta år används samma urval vid samtliga undersökningar även för 
industriföretagen, och möjligheterna till den tidigare utnyttjade regressionsskattningen upphörde. 
1989 genomfördes den senaste augustienkäten, som efter tidigare nedskärningar begränsats till 
industriföretag från 200 anställda.  
Från och med 1990 hämtas det definitiva utfallet för investeringar inom tillverkningsindustrins 
småföretag från Företagens Ekonomi. I och med detta ändras den undre gränsen för skattningen 
beträffande industrin till 10 anställda. Samma år utökas enkäten med vissa tjänsteföretag samt 
varuhandelsföretag med 20 - 49 anställda. För tjänsteföretagen ingick företag från 5 anställda i 
undersökningen. 
I samband med Statistikreformen utsågs Konjunkturinstitutet till statistikansvarig myndighet från 
och med 1 juli 1994. 
1995 utökades enkäten med uppgifter avseende företag inom branschen byggnadsverksamhet. 
Uppgifter om försäljning av maskiner införs i februarienkäten 1995. Från och med majenkäten 
detta år redovisades uppgifterna enligt SNI 92 och storleksgränsen för företag inom företagstjänster 
höjs från 5 till 10 anställda. 
I februarienkäten 1996 utgick specificeringen av maskininvesteringarna på datorutrustning för 
konstruktion och tillverkning respektive administrativ datautrustning. Uppgifter avseende 
specificeringen finns tillgängliga för åren 1985 till 1994. Uppgiftsinsamlingen avseende 
investeringar i program- och systemvaror som tidigare tillställts endast större industriföretag, 
utökades till att omfatta samtliga industri- och varuhandelsföretag samt företag inom gruppen 
företagstjänster.  
1996 infördes även en ny typ av kvalitativa frågor som avser att belysa inriktningen av såväl under 
året genomförda som planerade investeringar. Dessutom ombeds uppgiftslämnarna ange hur 
investeringsbesluten påverkats av olika faktorer som t ex försäljningsutsikter, finansiella resurser 
och ny teknik. Denna uppgiftsinsamling riktar sig enbart till industriföretag, och tillställs företagen 
en gång om året, i samband med oktoberenkäten. 
Under 1998 och 1999 genomfördes provundersökningar för att utöka enkäten avseende 
fastighetsförvaltande företag. Utökningen avsåg statligt och privat ägda fastighetsbolag då de 
kommunalt ägda företagen undersökts sedan tidigare. Provundersökningarna omfattades ej av 
uppgiftsplikt. En ny förordning fastställdes inför oktoberundersökningen år 2000 som medför att 
även fastighetsförvaltande företag omfattas av uppgiftsplikt, SCB-FS 2000:21. 
Uppgiftsinsamlingen avseende investeringar i program- och systemvaror utökades från och med 
1998 till att omfatta företag i samtliga undersökta branscher.  
Från och med år 2001 har uppgifter som avser investeringsplaner för det kommande året slopats i 
enkäten som genomförs i maj. 
Från och med år 2002 slopades uppgifter om försäkringsföretagens fristående fastighetsbolag samt 
placeringstillgångar. I och med enkätens utökade täckning av fastighetsförvaltande företag samlas 
dessa uppgifter in direkt från fastighetsbolagen. 
Från och med den 1 juli år 2002 har SCB återtagit statistikansvaret för näringslivets investeringar. 
Från och med 2003 omfattar enkäten även vattenverk. Redovisningen skedde enligt SNI 2002 från 
och med detta år. 
Sedan oktoberenkäten 2006 erbjuder undersökningen även insamling med elektronisk blankett 
(SIV) via Internet. Från och med 2007 har vissa extra variabler för bank- och 
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försäkringsverksamhet slopats liksom länsindelningen av de fastighetsförvaltande företagens 
investeringar. Från och med 2008 har tre variabler om immateriella investeringar tagits bort. Det 
gäller programvarukostnader, FoU-kostnader och marknadsföringskostnader. Uppgifter om 
programvarukostnader samlas sedan 2006 in i undersökningen Företagens utgifter för IT. Uppgifter 
om FoU samlas in i de två undersökningarna FoU inom företagssektorn och Community Innovation 
Survey (CIS). Redovisningen sker enligt SNI 2007 från och med majenkäten 2009. 
 
 
0.11 Statistikanvändning 

Statistiken används som underlag för upprättande av preliminär och reviderad nationalbudget samt 
Konjunkturinstitutets kvartalsrapporter. Vidare används statitiken som underlag för finans- och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Näringslivets investeringarna ingår även i underlaget för 
beräkningarna av bruttonationalprodukten såväl vid kvartals- som vid årsberäkningarna. Statistiken 
används även av enskilda företag, organisationer och regionala organ för branschstudier, 
marknadsanalyser och konjunkturbedömningar. Användare är främst nationalräkenskapsenheten 
vid SCB, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, branschorganisationer, regionala organ, 
enskilda företag samt forskare. 
 
0.12 Uppläggning och genomförande 

Undersökningen genomförs med webblankett och har tre enkättillfällen per år, april/maj, oktober 
och februari. Populationen hämtas från SCBs företagsdatabas (FDB). Undersökningen omfattar ett 
urval av företag inom näringslivet, se vidare under avsnitt 1.1.1 och 2.2.1. De uppgifter som samlas 
in avser dels verkställda investeringar dels planerade investeringar för delar av innevarande år samt 
det kommande året. Vid varje tillfälle inhämtas information som avser hela undersökningsperioden, 
dvs 1:a – 4:e kvartalen innevarande år och en helårsuppgift för innevarande år. I oktober och 
februari efterfrågas även en prognos för det kommande året. Endast uppgifter som avser verkställda 
investeringar är belagda med uppgiftsplikt. Investeringsplaner, som kan avse såväl delar av 
innevarande år som prognosåret, är frivilliga uppgifter.  
 
 
0.13 Internationell rapportering 

Investeringarna ingår som en del av den internationella rapportering som görs i 
Nationalräkenskaperna. Investeringsenkäten saknar egen EU-reglering, jämför avsnitt 0.9. 
 
0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

 
Inom den närmaste tiden föreligger inga större planerade förändringar.  
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1 Översikt
Med investeringar avses anskaffning av materiella tillgångar med en beräknad livslängd på minst ett 
år, samt ombyggnader och förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och 
livslängd. Investeringarna redovisas brutto exklusive avdragsgill mervärdesskatt. 
Även investeringar som omkostnadsbokförts i bokföringen medräknas. För investeringar utförda 
med egen personal upptas förutom material även löner och omkostnader. 
Genomgående är det investeringar i Sverige som redovisas. Normalt avser en periods investeringar 
de tillgångar som levererats under perioden, dvs. eventuella förskottsbetalningar ska inte medräknas. 
Vid större investeringsprojekt som löper över flera år medräknas i årets investering den del som 
färdigställts under året. 
Investeringarna fördelas på byggnader och maskiner. Detta gäller även större investeringsprojekt 
som löper över flera år och som klassificeras som pågående nyanläggningar i bokföringen. Om 
exakt fördelning saknas godtas en ungefärlig fördelning på byggnader och maskiner. 
Med förväntad investering avses dels konkreta investeringsplaner, dels sådan förnyelse av maskiner 
m.m. som inte omfattas av nuvarande investeringsplaner men som erfarenhetsmässigt kan förväntas 
äga rum. 
 
Undersökningen använder sig av sju olika blanketter som skickas ut till olika företag beroende på 
kombination av undersökningstillfälle och bransch. Varje blankett betecknas med ett tresiffrigt 
nummer. I tabellerna nedan framgår vilka företag som erhåller vilken blankett vid vilket 
undersökningstillfälle, samt vilka variabler som blanketterna innehåller.  
 

Blanketter per undersökningstillfälle 

SNI - benämning maj oktober februari 
Byggverksamhet (41-43) 603 603 601 
Energi, renhållning (35-39) 603 603 601 
Industri (05-33) 603 604 601 
Varuhandel (45-47) 603 603 601 
Varuhandel (45-47) med ind. 603 603 601 
Banker, försäkring (641, 650) 603 603 601 
Samfärdsel (49, 51-53) 662 663 - 
Andra branscher än 49, 51-53 603 603 601 
Samfärdsel, statliga enheter mm 662 663 663 
Markexploatering, 681 och fastighetsförm., 683 603 603 601 
Fastighetsförvaltning, 682 641 642 - 
Infokom och ftgstjänster (58, 61-63, 71-75, 77-82) 603 603 601 

 
Blanketter och dess innehåll 

BlNr Beskrivning Variabler 

601 
Investeringar i byggnader (t, t+1) 
Investeringar i maskiner (t, t+1) 
 
Försäljning av begagnade investeringsobjekt 
Leasing (transp, dat.mask, övr.data, övr.mask) 
  

v101-v601 
v111-v611 
 
v060 
v030-v033 
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603 

Investeringar i byggnader (t, t+1) 
Investeringar i maskiner (t, t+1) 
 
Övriga upplysningar 
 

v101-v601 
v111-v611 
 

604 

Investeringar i byggnader (t, t+1) 
Investeringar i maskiner (t, t+1) 
 
Huvudsaklig inriktning av invest. (t, t+1) 
Påverkan av faktorer på invest.beslut (t,t+1) 
 

v101-v601 
v111-v611 
 
v701-v712 
v720-v759 

641 

Nybyggnad av bostäder (t-1,t) 
Om- och tillbyggnad av bostäder (t-1,t)  
Övriga ny-,till- och ombyggnader (t-1,t) 
Maskiner etc. (t-1,t) 
Underhålls- och reparation (t-1) 
 
Övriga upplysningar 
 

v002, v102-v502 
v003, v103-v503 
v001, v101-v501 
v011, v111-v511 
v040 

642 

Nybyggnad av bostäder (t,t+1) 
Om- och tillbyggnad av bostäder (t,t+1) 
Övriga ny-,till- och ombyggnader (t,t+1) 
Maskiner etc. (t,t+1) 
 
Övriga upplysningar 
 

v102-v602 
 v103-v603 
 v101-v601 
 v111-v611 
 

662 

Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t-1,t) 
Bilar och släpfordon (t-1,t) 
Bussar (t-1,t) 
Rullande spårbunden materiel (t-1,t) 
Flygplan (t-1,t) 
Övriga transportmedel (t-1,t) 
Maskiner etc. (t-1,t) 
 
Underhåll och reparationer (bygg, mask) 
Försäljning av begagnade investeringsobjekt 
Leasing (transp, mask) 
Övriga upplysningar 
 

v001, v101-v501 
v012, v112-v512 
v013, v113-v513 
v014, v114-v514 
v015, v115-v515 
v016, v116-v516 
v011, v111-v511 
 
v040,v042 
v060 
v030,v033 

663 

Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t,t+1) 
Bilar och släpfordon (t,t+1) 
Bussar (t,t+1) 
Rullande spårbunden materiel (t,t+1) 
Flygplan (t,t+1) 
Övriga transportmedel (t,t+1) 
Maskiner etc. (t,t+1) 
 
Övriga upplysningar 
 

v101-v601 
 v112-v612 
 v113-v613 
 v114-v614 
 v115-v615 
 v116-v616 
 v111-v611 
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Undersökningsåret 
Undersökningsåret för Investeringsenkäten börjar i och med majenkäten (tillfälle 1). I majenkäten 
får företagen redovisa verkställda investeringar för första kvartalet, planerade investeringar för de 
tre nästkommande kvartalen samt en prognos på totala investeringar för hela året. 
I oktoberenkäten (tillfälle 2) får företagen besvara verkställda investeringar för de tre första 
kvartalen, planerade investeringar för årets sista kvartal samt en prognos på totala investeringar för 
hela året. Även en prognos på totala investeringar för nästkommande år efterfrågas. 
Den sista enkäten, februarienkäten (tillfälle 3), görs i början av nästkommande år. I februarienkäten 
efterfrågas verkställda investeringar för det gångna året kvartalsvis samt totalt för hela året. Även en 
prognos för planerade totala investeringar för det nyss påbörjade året efterfrågas.  
 
Tidsperioderna som efterfrågas avseende helår benämns (t-1), (t) och (t+1), beroende på om 
investeringarna som efterfrågas avser föregående år (verkställda), pågående år (verkställda eller 
planerade investeringar) eller för nästkommande år (planerade investeringar). I majenkäten benämns 
sålunda både verkställda investeringar för första kvartalet, planerade investeringar för de tre 
nästkommande kvartalen samt planerade investeringar totalt för hela året för (t). I oktoberenkäten 
benämns de tre verkställda investeringarna, den sista planerade investeringen samt den totala 
prognosen för det pågående året för (t). Prognosen för det kommande årets totala investeringar 
benämns (t+1). Slutligen benämns i februarienkäten verkställda investeringar kvartalsvis samt totala 
investeringar för hela det gångna året för (t-1). Prognosen för det nyss påbörjade året benämns (t).  
 

1.1 Observationsstorheter  

Objekten utgörs av företag samt arbetsställen. 
Målpopulationen utgörs av företag inom följande branscher enligt SNI 2007, se tabellen nedan.   
 
SNI 2007 

Ingår I 
undersökningen 

B  Utvinning av mineral 05-09 

C  Tillverkning 10-33 

D  Försörjning av el, gas, värme och kyla 35 

E  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 36-39 

F  Byggverksamhet 41-43 

G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 

H  Transport och magasinering 
49-53,  

(ej 49.32) 
J  Informations- och kommunikationsverksamhet 58, 61-63 

K  Finans- och försäkringsverksamhet 
64-65  

(ej 64.2-3, 64,9) 

L  Fastighetsverksamhet 
68 

(ej 68.204) 
M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 71-75 

N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 

 
Rampopulationen bestäms med utgångspunkt från informationen i FDB, Företagsdatabasen hos 
SCB, vid tillfället för urvalsdragningen, för närvarande månadsskiftet februari/mars. Urvalet för 
innevarande år används till och med undersökningen i februari följande år, vilket innebär att ramen 
skapas vid ett tillfälle medan insamlingen görs vid flera tillfällen.  
 

1.2 Statistiska målstorheter 
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Statistiken redovisar summeringar per bransch och period av investeringar för innevarande år samt 
planerade investeringar för närmast följande år. Med period avses kvartal för innevarande år, samt 
helår för prognosåret. 
 
Redovisningsgrupper 
Samtliga uppgifter redovisas fördelade efter näringsgren, minst 2-siffrig SNI-nivå, i några fall även 
finare nivåer. Tillverkningsindustrin redovisas även fördelat efter så kallade MIG-grupper (Main 
Industrial Groupings) samt efter företagsstorlek. Uppgifterna redovisas med funktionell indelning. 
Verkställda investeringar redovisas även omräknade till fasta priser, för närvarnde 2008 års priser. 
Sveriges statistiska databaser (SSD), innehåller olika variabler beronde på bransch enligt 
nedanstående tabell.  
 
Objektgrupp Investeringsobjekt Investering 
Näringsgren, SNI 2007 Indelning i 

Redovisningsgrupper 
  

SNI B, C, D, E, F, G, I, 
J58, 61-63, K, M, N, O 

Enligt SSD Byggnader Mkr 

 Enligt SSD Maskiner, 
inventarier, 
transportmedel 

Mkr 

SNI H Enligt SSD Byggnader Mkr 
 Enligt SSD Maskiner, 

inventarier 
Mkr 

 Enligt SSD Transportmedel Mkr 
SNI L Enligt SSD Byggnader Mkr 
 Enligt SSD Maskiner, 

inventarier, 
transportmedel 

Mkr 

 Enligt SSD Bostäder Mkr 
 
Transportmedel redovisas tillsammans med maskiner och inventarier för alla branscher utom 
transport och magasinering (SNI H). Inom den branschen särredovisar företagen transportmedel 
avseende bilar, bussar, flygplan och spårbunden materiel, beroende på företagets huvudsakliga 
verksamhet. Detta för att underlätta insamlingen samt fastprisberäkningen av värden. Redovisningen 
sker sedan för transportmedel totalt i SSD. För företag inom fastighetsverksamhet (SNI L) redovisas 
även investeringar för bostäder.  
 
Tabellen nedan innehåller aktuella redovsiningsgrupper i SSD enligt SNI 2007 
 
B+C tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 
INS industri för insatsvaror exkl. energi 
ERV industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 
INV industri för investeringsvaror 
IVKON industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 
VKON industri för varaktiga konsumtionsvaror 
B gruvor och mineralutvinningsindustri 
C tillverkningsindustri 
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10-12 livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
10 livsmedelsindustri 
11-12 dryckesvaru- och tobaksindustri 
13-15 textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri 
16 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 
16.1 sågverk och hyvlerier 
16.2 industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.  
17 massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
17.11 massaindustri 
17.12 pappers- och pappindustri 
17.2 industri för pappers- och pappvaror 
18 grafisk och annan reproduktionsindustri 
19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri 
19-20 industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri 
21 industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
22 gummi- och plastvaruindustri 
23 industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 
24 stål- och metallverk 
24.1-24.3 järn och stålverk 
24.4-24.5 metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier 
25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
26-28 industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater 
26 industri för datorer, elektronikvaror och optik 
27 industri för elapparatur 
28 övrig maskinindustri 
29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
30 annan transportmedelsindustri 
31 möbelindustri 
32 annan tillverkningsindustri 
33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater 
D el-, gas- och värmeverk 
35.1-35.2 el- och gasverk 
35.3 värmeverk m.m. 
E vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 
36 vattenverk 
37 reningsverk 
38-39 avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar; anläggningar för sanering, 
efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 
F byggindustri 
41-42 bygg- och anläggningsentreprenörer 
43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 
G handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 
45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 
46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon 
47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 
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49+51-53exkl49.32 transport och magasineringsföretag exkl taxi och sjötransport 
49.1-49.2 järnvägsbolag 
49.3-49.5 exkl 49.32 andra landtransportföretag exkl taxi 
51 flygbolag 
52 magasin och serviceföretag till transport 
53 post- och kurirföretag 
58+61-63 informations- och kommunikationsföretag exkl film, radio och TV 
58 förlag 
61 telekommunikationsbolag 
62 programvaruproducenter, datakonsulter o.d. 
63 informationstjänstföretag 
64.1+65 banker och försäkringsbolag 
64.1 banker 
65 försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder 
68 exkl 68.204 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare utom bostadrättsföreningar 
68.1+68.3 handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag 
68.201 fastighetsbolag, bostäder 
68.202 fastighetsbolag, industrilokaler 
68.203 fastighetsbolag, andra lokaler 
68.209 övriga fastighetsbolag 
71-75 företag inom ekonomi utom konsultbyråer, vetenskap och teknik 
71 arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag 
72 forsknings- och utvecklingsinstitutioner 
73-75 reklam och marknadsföringsbyråer m.m. och veterinärkliniker 
N företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
77 uthyrningsfirmor    
78-82 företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
 
SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial från tidigare undersökningar. 
Forskare, utredare, m fl kan efter prövning få tillgång till avidentifierat uppgiftsmaterial för egen 
bearbetning. 
 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Undersökningsresultatet publiceras i pressmeddelande, ekonomisk snabbstatistik till Six och Reuter, 
samt månadspublikationen SCB Indikatorer. På SCBs hemsida finns även tabeller med senaste 
resultatet för de olika branscher som omfattas av enkäten. Framställningstid för statistiken är ca 8-9 
veckor, tiden räknad från utsändning av enkäter till resultatredovisning. Resultat från 
februarienkäten publiceras vecka 10, majenkäten vecka 21 och oktoberenkäten vecka 47.  
 
Materialet finns även tillgängligt i SSD, som innehåller uppgifter om industrins investeringar enligt 
SNI 69 från 1972 till 1994, redovisat i löpande priser samt för perioden 1980 – 1994, även redovisat 
i 1985 års priser. Från och med 1990 finns uppgifter för samtliga undersökta branscher, med 
redovisning enligt SNI 92. Dessa uppgifter finns såväl i löpande som fasta priser. Uppgifter med 
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1991 som basår finns för åren 1990 – 1999. Från och med år 2001 ändrades basåret till år 2000, och 
en tabell med uppgifter för detta basår finns i SSD för åren 1993 - 2001.  
Övergången till SNI 2002 som genomfördes under år 2003 påverkar ej jämförbarheten mot tidigare 
år, på grund av att de förändringar som skedde var relativt små för de branscher som ingår i 
undersökningen. Redovisningen sker på en aggregerad nivå som inte påverkats nämnvärt. 
 
År 2009 övergick undersökningen till att redovisas enligt SNI 2007. Detta påverkar jämförbarheten 
mot tidigare år, då flera branscher har bytt SNI-grupp. Även antalet SNI-grupper som undersöktes 
har ändrats, vilket till viss del påverkar jämförbarheten. Majoriteten av SNI-grupperna undersöktes 
dock även förut, vilket gör att företagens sammanlagda totala investeringar är relativt jämförbara, 
medan investeringarna på branschnivå skiljer sig åt efter övergången till SNI 2007. Den största 
skillnaden är att antalet branscher inom tjänstesektorn har ökat samt att information och 
kommunikation har blivit en egen branschgrupp.  
 
Följande tabell presenterar överensstämmelsen mellan avdelningarna i SNI 2002 och SNI 2007. 
Denna tabell visar endast en grov överensstämmelse för de SNI-grupper som ingår i 
Investeringsenkäten. För en mer detaljerad överensstämmelse, se http://www.sni2007.scb.se/.  
 
NACE Rev. 1.1/SNI 2002 NACE Rev. 2/SNI 2007 
Avdelning Benämning Avdelning Benämning 
C  10-14 Utvinning av mineral B  05-09 Utvinning av mineral 
D  15-37 Tillverkning C  10-33 Tillverkning 
E  40-41 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning D  35 

E  36-39 
Försörjning av el, gas, värme och kyla 
Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 

F  45 Byggverksamhet F  41-43 Byggverksamhet 
G  50-52 Partihandel och detaljhandel; 

reparation 
av motorfordon, hushållsartiklar 
och personliga artiklar 

G  45-47 Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 
 

I   60-64 Transport, magasinering och 
kommunikation 

H  49-53 
J   58-63 

Transport och magasinering 
Informations- och 
kommunikationsverksamhet 

J   65-67 Finansiell verksamhet K   64-65 Finans- och försäkringsverksamhet 
K  70-74 Fastighets- och uthyrningsverksamhet, 

företagstjänster 
 

L   68 
M  69-75 
 
N  77-78 

Fastighetsverksamhet 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 
Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster 
och andra stödtjänster 

 
 

1.4 Dokumentation och metadata 

 
Beskrivning av statistiken, dokumentation av statistiken samt dokumetation av mikrodata finns på 
SCB:s hemsida, www.scb.se/nv0801 under fliken Om statistiken.

http://www.sni2007.scb.se/
http://www.scb.se/nv0801


 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN  13(89) 
 

 
 
 
 

 
 

NV0801_DO_2012 

 

2 Uppgiftsinsamling 
 
2.1 Ram och ramförfarande 

Populationen hämtas från SCBs företagsdatabas (FDB) och urval dras i månadsskiftet februari/mars 
genom systemet för samordnade urval (SAMU). Stratifiering sker efter företagets bransch och 
storlek, mätt i antal sysselsatta. Stratum med företag med många anställda totalundersöks, medan 
stratum med företag med färre anställda undersöks genom urval eller skattas. Storleksmåttet för 
fastighetsförvaltande företag är ägda fastigheters taxeringsvärde, då många av dessa företag har inga 
eller få anställda. 
 

2.2 Urvalsförfarande 

Företagen i undersökningen är indelade i nio olika urvalsgrupper beroende på bransch, se tabellen 
nedan.  
 
Urval i undersökningen 
Urval Beskrivning 

1 Byggnadsverksamhet 

2 Industri, energi och renhållning 

3 Varuhandel 

4 Varuhandel med industriverksamhet 

5 Banker och försäkringsbolag 

6 Transport, magasinering och samfärdsel 

7 Samfärdsel samt visa statliga företag samt de med industriverkstad 

8 Fastighetsförvaltning 

9 Informations- och kommunikationsverkstad samt företagstjänster 

  
 
Samtliga företag med mer än 200 anställda ingår i undersökningen, medan företag från 20 till 199 
anställda undersöks genom urval. Företag med mindre än 20 anställda inom industriverksamheten 
undersöks ej. För branscherna företagstjänster, byggverksamhet samt vattenverk ingår företag från 
10 anställda, för energiföretag från 5 anställda. I övriga branscher är inklutionsgränsen 20 anställda. 
 
Storleksklasser inom urval 1-7 och 9  
Storleksklass   Antal anställda Urval 1 Urval 2       Urval 3-7, 9 
    Industri      Energi och renhållning  
3                         5-9 -           -                      urval*         - 
4                         10-19 urval     skattas                 urval* ** 
5                         20-49 urval      urval***             urval urval 
6                         50-99 urval      urval***             urval urval 
7                         100-199 urval      urval                    urval urval 
8                         200-499         total      total                     total total 
9                         500- total      total                     total total 
    

*Inom energi och renhållning undersöks ett urval för företag med 5-19 anställda 
** För Vissa branscher inom företagstjänster samt vattenverk undersöks ett urval. 
***Storleksklass 5-6 är hopslagna i urval 2. 
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För fastighetsförvaltande företag baseras urvalet på bransch, taxeringsvärdet för ägda fastigheter 
samt ägarkategori. Samtliga företag med ett taxeringsvärde för ägda fastigheter som överstiger 200 
miljoner kronor tillfrågas. Övriga företag med ett taxeringsvärde överstigande 10 miljoner kronor 
undersöks genom ett urval. 
 
Storleksklasser inom urval 8 fastighetsförvaltning 
Storleksklass Taxeringsvärde för fastigheter (mnkr) 
4 10-19,9                   urval 

5 20-49,9                   urval 

6 50-99,9                   urval 

7 100-199,9               urval 

8 200-499,9               urval 

9 500-                         total 

  
 
Enkäternas urval har en viss undertäckning av nystartade företag. Via kompletterande information, 
bland annat ett pressregister, täcks dock större investerare inom denna grupp genom att företag kan 
inkluderas i ett tilläggsstratum. Viss undertäckning av "växande" företag förekommer också, då 
rampopulationens uppgifter om bransch och sysselsatta i slutet av undersökningsåret avser ett år 
gammal information i förhållande till den aktuella populationen. Investeringsvariablen är speciellt 
känslig för denna form av undertäckning, då "växande" företag tenderar att investera mer än 
"krympande" företag. Genom den senareläggning av tidpunkten för urvalsdragningen som 
genomfördes 2002, från november året före mätåret till mars aktuellt år, avspeglar informationen i 
FDB bättre den aktuella populationen.   
Övertäckningen är begränsad i sin omfattning och består av nedlagda och fusionerade företag. Inga 
särskilda åtgärder vidtas därför för att korrigera för detta. 
 

2.3 Mätinstrument 

Undersökningen genomförs med webblankett som sänds ut vid tre tillfällen per år. Vid enstaka fall 
används pappersblankett. Blanketterna som används varierar för bransch och undersökningstillfälle, 
men företagen får i huvudsak redogöra för sina investeringar uppdelat på olika investeringsobjekt. 
Även försäljning av begagnat material, leasing samt underhåll och reparationer efterfrågas. För 
modellblankett, se avsnitt 3.4. 
 

2.4 Insamlingsförfarande 

Kvartalsfördelade uppgifter samlas in vid tre undersökningstillfällen per år: februari, april/maj och 
oktober. För företag inom transport, magasinering och kommunikation samt fastighetsförvaltande 
bolag insamlas uppgifter endast i april/maj och oktober. Vid samtliga tillfällen skickas påminnelser 
till de företag som inte svarat på utsatt tid. Slutligen genomförs en telefonpåminnelse till företag 
som uppgett att de har genomfört eller ska genomföra stora investeringar under året samt företag 
som tidigare undersökningsår genomfört stora investeringar.  Det slutliga bortfallet brukar variera 
mellan 10 och 30 procent beroende på urvalsgrupp.  
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2.5 Databeredning 

Bearbetning 
Kontroller av inkomna uppgifter genomförs. På företagsnivå kontrolleras differensen mellan 
uppgifter om helårsinvesteringar vid aktuellt tillfälle med samma uppgift lämnade vid föregående 
undersökningstillfälle. Dessutom granskas alla lämnade uppgifter om helårsinvesteringar som 
överstiger ett visst maxbelopp. Detta belopp varierar mellan olika branscher. Det sker också 
summeringskontroller, där det kontrolleras att summan av kvartalsuppgifterna motsvarar 
helårsuppgiften. Uppgiftslämnarna kontaktas eventuellt därefter för kompletteringar och rättelser. 
Efter kompletteringar genomförs uppräkningen av materialet. I uppräkningen av data tar man även 
hänsyn till att det är olika stort partiellt bortfall för olika kvartal innevarande år och för uppgifter 
som avser prognoser. Huvuddelen av granskningen görs på aggregerade data. 
 

3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

Då Investeringsenkäten görs som en urvalsundersökning skattas värden för de företag som inte 
tillfrågas. För företag med 20 - 199 anstälda tillfrågas ett urval av företagen i varje stratum. Utifrån 
deras uppgifter beräknas sedan investeringarna för resterande företag i respektive stratum.  De flesta 
branschgrupper med företag med 10 - 19 anställda tillfrågas inte, utan deras investeringar skattas 
utifrån investeringarna gjorda av företagen med 20-49 anställda. Investeringarna för företag med 0 - 
9 anställda varken undersöks eller skattas (undantag företag inom energi och renhållning där företag 
med 5-19 anställda undersöks genom ett urval). I de fall där antal företag i varje stratum blir för få 
för att man skall kunna dra slutsatser om resterande företag i stratumet, totalundersöks stratumet.  
 
Bortfallskorrigering och uppräkning 
Bortfallskorrigering och uppräkning av urvalet sker med avseende på antal svarande företag i 
respektive stratum. Då det partiella bortfallet är olika stort för olika perioder medför detta att olika 
uppräkningskvoter används vid olika kvartal. Uppräkningen per stratum beräknas enligt formeln:  
 

 

 
där  står för summan av investeringarna i stratum s,  är antalet företag som svarat i 
respektive stratum och N är antalet företag i ramen för detta stratum. N och n bestäms vid 
urvalstillfället i SAMU-systemet för varje stratum.  
 
Bortfallskorrigering och uppräkning sker för urvalsundersökta stratum. För de branschgrupper och 
storleksklasser som totalundersöks sker endast en bortfallskorrigering för de företag som inte har 
svarat. Inget försök görs till att skatta investeringarna för varje företag, utan den totala summan av 
samtliga investeringar inom respektive stratum räknas istället upp. Företag som bedöms särskilja sig 
från andra företag inom sitt stratum kodas som ”outlier”. Dessa företag ingår inte i 
bortfallskorrigering och uppräkning, utan bidrar bara med sitt eget värde till undersökningen.  
 
Småföretagsskattning 
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Den modell SCB valt för skattningen utgår från antagandet att investeringarna per anställd är lika 
stora i företag med 10 - 19 anställda som i företag med 20 - 49 anställda. Med ledning av uppgifter i 
enkäten från företag med 20-49 anställda beräknas investeringar per sysselsatt inom nio 
branschgrupper. Den framräknade uppgiften multipliceras sedan med antalet sysselsatta enligt SCBs 
företagsdatabas. Skattningen beräknas enligt formeln: 
 

 

 
där Inv står för totala investeringar enligt Investeringsenkäten för företag med 10 - 19 respektive 20 
- 49 anställda och Syss står för totalt antal sysselsatta enligt FDB för företag med 10 - 19 respektive 
20 - 49 anställda. 
 

3.2 Redovisningsförfaranden 

Undersökningsresultatet publiceras i pressmeddelande, ekonomisk snabbstatistik till Six och Reuter, 
samt månadspublikationen SCB Indikatorer. På SCBs hemsida finns även tabeller med senaste 
resultat för de olika branscher som omfattas av enkäten.  
 
Materialet finns även tillgängligt i Sveriges statistiska databaser (SSD). SSD innehåller uppgifter 
om industrins investeringar enligt SNI 69 i löpande priser för perioden 1972 - 1994. För perioden 
1980 - 1994 finns investeringarna även redovisade i fasta priser med 1985 som basår. Från och med 
1990 finns uppgifter för samtliga undersökta branscher med redovisning enligt SNI 92. Dessa 
uppgifter finns såväl i löpande priser som i 1985 års priser. För åren 1990 – 1999 finns 
investeringarna redovisade med 1991 som basår. Från och med år 2001 ändrades basåret till år 2000 
och en tabell med uppgifter för detta basår finns i SSD för åren 1993 - 2001.  
Övergången till SNI 2002 som genomfördes under år 2003 påverkar ej jämförbarheten med tidigare 
år. Från och med 2007 finns samtliga investeringar även redovisade enligt SNI 2007 och efter 2008 
även fastprisberäknade med 2008 som basår.  
 
Fastprisberäkning 
Fastprisberäkningen sker med olika deflatorer som är beräknade för olika branscher och ändamål. 
Detta görs för att investeringarna skall bli jämförbara över tid. Olika deflatorer används för olika 
branscher för att öka precisionen i jämförbarhet inom branscherna.  
   
Deflatorer som används för fastprisberäkning  

Maskiner och inventarier Deflator 

    

     Gruvor och mineralutvinningsindustri (B) 05K 

     Livsmedelsindustri (10) 10K 

     Dryckesvaru- och tobaksindustri (11-12) 10K 

     Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13-15) 13K 

     Sågverk och hyvlerier (16.1) 161K 

     Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.  (16.2) 162K 

     Massaindustri (17.11) 171K 
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     Pappers- och pappindustri (17.12) 171K 

     Industri för pappers- och pappvaror (17.2) 172K 

     Grafisk och annan reproduktionsindustri (18) 18K 

     Industri för stenkolsprodukter och raffinerade 19K 

     petroleumprodukter och kemisk industri (19-20) 20K 

     Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21) 21K 

     Gummi- och plastvaruindustri (22) 22K 

     Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23) 23K 

     Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1-3) 24K 

     Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4-5) 24K 

     Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25) 25K 

     Industri för datorer, elektronikvaror och optik (26) 26K 

     Industri för elapparatur (27) 27AK 

     Övrig maskinindustri (28) 28K 

     Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29) 29K 

     Annan transportmedelsindustri (30) 30K 

     Möbelindustri (31) 31K 

     Annan tillverkningsindustri (32) 325K 

     Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner (33) 33K 

      El- och gasverk (35.1-2) 35K 

     Värmeverk m.m. (35.3) 35K 

     Vattenverk (36) 36K 

     Reningsverk (37) 36K 

     Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38-39) 38K 

     Bygg- och anläggningsentreprenörer (41-42) 41K 

     Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (43) 41K 

     Handel med och serviceverkstäder för motorfordon(45) 45K 

      Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (46) 46K 

      Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (47) 47K 

     Järnvägsbolag (49.1-2) 49AF 

     Rullande spårbunden materiel 49AK 

     Övriga transportmedel 49AK 

     Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3-5, exkl 49.32) 49DD 

     Bilar och släpfordon 49DD 

     Bussar 49DK 

     Övriga transportmedel 49DL 

     Flygbolag (51) 51K 

     Flygplan 51E 

     Övriga transportmedel 51K 

     Magasin och serviceföretag till transport (52) 52K  

     Post- och kurirföretag (53) 53K  

     Förlag (58) 58K 

     Telekommunikationsbolag (61) 61K 

     Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62) 62K 
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     Informationstjänstföretag (63) 62K 

     Banker (64.1) 64K 

     Försäkringsbolag (65) 65K 

     fastighetsförvaltning (68) 68BK 

     Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer,  (71) 71K 

     Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72) 72K 

     Reklam- och marknadsföringsbyråer, och veterinärkliniker (73-75) 73K 

     Uthyrningsfirmor (77) 77K 

     Fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78-82) 78K 

  Byggnader och anläggningar Deflator 

    

SNI-grupper:   

(05-33), (41-43), (45-47), (49.3-5 exkl 49.32), (51-53), (58), (62-65), (68), (71-75), (77-82) P503 

El-, gas- och värme-, vatten-, reningsverk, avfallsanläggningar (35-39)  P509 

Järnvägsbolag (49.1-2) P511 

Telekommunikationsbolag (61) P518 

Fastighetsförvaltning (68): Om- och tillbyggnad av bostäder P502 

Fastighetsförvaltning (68): Nybyggnad av bostäder P500 
 

Fastprisberäkningen beräknas enligt formeln: 
  

 

 
där  är investeringarna för år t i fasta priser för valt basår,  är 
investeringarna för år t i löpande priser,  är deflatorn för år t och  är deflatorn för valt 
basår. I och med övergången till SNI 2007 så sker fastprisberäkningen med 2008 som bas. Vid 
användning av Nationalräkenskapernas deflatorer sätts deflatorn för valt basår till 100.  
 

3.3 Förklaringar till tabellstrukturen i SSD 

I de statistiska databaserna (SSD) förekommer tre tabeller enligt SNI 2007 som uppdateras 
kontinuerligt och härrör sig till näringslivets investeringar. Tabellerna är 
- Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, helår, löpande priser 
- Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, kvartal, löpande priser 
- Verkställda investeringar, helår, 2008 års prisnivå   

SSD innehåller även äldre tabeller med investeringar enligt SNI 2002 (uppdateras ej) samt 
investeringar enligt SNI 92 och SNI 69 (uppdateras ej).  
 
Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, helår, löpande priser 
Årstabellen innehåller måttvariablerna prognos 1 till prognos 5 samt utfall. Statistiken redovisas i 
löpande priser efter näringsgren, investeringsobjekt och år. Måttvariablernas namn är: 
- Prognos 1 (okt år t-1), löpnade priser, mnkr 
- Prognos 2 (feb år t), löpande priser, mnkr 
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- Prognos 3 (maj år t), löpande priser, mnkr 
- Prognos 4 (okt år t), löpande priser, mnkr 
- Prognos 5( feb år t+1), löpande priser, mnkr 
- Utfall (feb/maj år t+1), löpande priser, mnkr 

Prognos 1 avser totala planerade investeringar för det kommande året (år t) och rapporteras in av 
företaget i slutet av föregående år (år t-1). Prognos 2-4 avser en summering av planerade och 
verkställda investeringar för det pågående året (år t) och rapporteras in under det pågående året (år 
t). Prognos 5 rapporteras in i början av det nya året (t+1) och avser det gångna året (t) för vissa 
specifika SNI 2007-nummer (SNI 49-53). Slutligen rapporterar företagen in ett utfall i feb/maj (år 
t+1) som avser det gångna året (t). 
 
Prognos över investeringar, samt verkställda investeringar, kvartal, löpande priser 
Kvartalstabellen innehåller måttvariablerna utfall 1 till 3 samt prognos 1 och 2. Statistiken redovisas 
i löpande priser efter näringsgren, investeringsobjekt, kvartal och år. Måttvariablernas namn är: 
- Utfall 1 (maj år t), löpande priser, mnkr 
- Prognos 1 (maj år t), löpande priser, mnkr 
- Utfall 2 (okt år t), löpande priser, mnkr 
- Prognos 2 (okt år t), löpande priser, mnkr 
- Utfall 3 (feb år t+1), löpande priser, mnkr 

Utfall 1 rapporteras in av företaget i maj (år t) och avser verkställda investeringar för första kvartalet 
under pågående år (år t). Samtidigt rapporterar företaget in prognos 1 för resterande kvartal för det 
pågående året (år t). Utfall 2 rapporteras in i oktober (år t) och avser verkställda investeringar 
kvartalsvis för de tre första kvartalen (år t). Samtidigt rapporterar företaget in en prognos för det 
sista kvartalet avseende det pågående året (år t). Utfall 3 rapporteras in av företaget i februari 
nästkommande år (år t+1) och avser verkställda investeringar kvartalsvis för det nyss avslutade året 
(år t). 
 
Verkställda investeringar, helår, 2008 års prisnivå 
Årstabellen innehåller enbart utfall på årsbasis och redovisas i fasta priser med år 2008 som basår. 
Statistiken redovisas efter näringsgren, investeringsobjekt och år.   



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   20(89) 

  
 
 
 
 

 
 

NV0801_DO_2012 
 

 

3.4 Blankettbilaga 

Nedan följer kopior på de sju blanketter som används i undersökningen. 
Blankett  601 
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Blankett  603 
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Blankett  604 
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  Blankett  641 
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Blankett  642 
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Blankett  662 
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Blankett  663 
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4 Slutliga observationsregister 

4.2 Produktionsversioner 

 
 
Investeringsenkäten har två registervarianter av observationsregistren, en med insamlade data, fullständigt innehåll och ett med uppräknade värden och 
bakgrundsinformation för resultatsammanställningen, kallad resultat. 
 
SCBDOK  
Register 

Namn Investeringsenkäten (NV0801) 
Rubrik Investeringsenkäten 
Syfte/Beskrivning Statistiken skall belysa verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn. Verkställda investeringar 

redovisas per kvartal, medan förväntade investeringar redovisas för kalenderår. Uppgifter om verkställda 
investeringar används av NR i BNP-beräkningar medan uppgifter om förväntade investeringar används av 
Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.  

Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån 
Kontaktperson Wiese, Linda 
 
 

Registervariant 

Namn Resultat 
Rubrik Resultat 
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Innehållstyp Annan beståndsvariant 
Insamlingstyp Egen insamling 
Syfte/beskrivning Investeringsenkäten, uppräknade värden, samt bakgrundsinformation (bransch, storleksklass mm), som ligger grund 

för resultatsammanställningen. Innehåller enbart data för företag inkomna vid redovisningstillfället.  
Sekretess Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen (2009:400) 
Avidentifierad Nej 
Urval Ja 
Personuppgift Nej 
Slutligt observationsregister Nej 
 
 

Registerversion 

Namn 2012 
Syfte/Beskrivning Investeringar per kvartal år 2012 samt investeringsplaner för år 2013. Uppgifter per kvartal insamlas vid 3 olika 

tillfällen under året. Vid varje insamlingstillfälle efterfrågas även investeringsplaner för under året resterande 
kvartal. Vid 2 tillfällen omfattar enkäten investeringsplaner för det kommande året. 

Mätinformation Uppgifter för år 2012 per kvartal, investeringsplaner för helåret 2013. Uppräknade värden som ligger till grund för 
resultatsammanställningar, enbart data inkommet till redovisniningstidpunkten.  

Objekttyp 

Namn Företagsenhet 
Definition En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. Enheten har själv 

beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina produktionsresurser. En företagsenhet bedriver en eller flera 
verksamheter vid en eller flera platser. Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det vara 
möjligt och meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att sammanställa en fullständig bokföring om 
så krävs. 

Standardnivå Standard fastställd av SCB 
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Population 

Namn Företag i Sverige, ram för Näringslivets investeringar (SNI 2007) 
Definition Populationen utgörs av företag med verksamhet, enligt SNI 2007, inom mineralutvinning och tillverkningsindustri 

(B och C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och 
sanering (E), byggverksamhet (F), varuhandel (G), transport och magasinering (H utom 49.32 och 50), informations- 
och kommunikationsverksamhet (J utom 59 och 60), banker och försäkringsföretag (K 64.1 samt 65), fastighetsbolag 
utom bostadsrättsföreningar (L utom 68.204),  
 
 
 

Standardnivå Nej 
Populationstyp Register- och undersökningspopulation 
Kommentar Från och med undersökningsåret 2009 genomförs undersökningen enligt SNI2007. Läs vidare i "Dokumentation av 

statistiken" 
Datum 2012-02-27 
Variabler 

Aktuellt antal anställda, storleksklass enligt statistkens synsätt 
Namn Aktuellt antal anställda, storleksklass enligt statistkens synsätt 
Definition Storleksklass mätt i antal anställda beräknat för statistiska ändamål 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Investeringsenkäten 
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Version Storleksklass i Samu 
Nivå Storleksklass i Samu 
Representation Ej aktuellt 
Funktionell bransch 
Namn Funktionell bransch 
Definition Branschgruppering som används för funktionell redovisning, dvs redovisning efter rapportenhetens bransch, egen 

gruppering som utgår från SNI 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Investeringsenkäten 
Version Branschgruppering, som används för redovsning 
Nivå Branschgruppering, som används för redovsning 
Representation Ej aktuellt 
Företagsenhetsnummer 
Namn Företagsenhetsnummer 
Definition Identitetsbegrepp för företagsenhet. En företagsenhet är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. 

Den består av en eller flera juridiska enheter. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition Företagsenheten är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster, enheten har själv beslutanderätt, 
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särskilt hur den fördelar sina produktionsresurser. 
Värdemängd 
Beskrivning FDB:s identitet för Företagsenhet. 
Institutionell bransch 
Namn Institutionell bransch 
Definition Branschgruppering som används som används för institutionell redovisning, dsv efter företagsenhetens bransch, 

egen gruppering som utgår från SNI 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Investeringsenkäten 
Version Branschgruppering, som används för redovsning 
Nivå Branschgruppering, som används för redovsning 
Representation Ej aktuellt 
Investeringar, inköp av mark 
Namn Investeringar, inköp av mark 
Definition Helårsuppgift, inköp av mark, tkr. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn 

N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, bostäder 
Namn Investeringar, planerade, bostäder 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, bostäder, tkr Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp 

med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, maskiner, inventarier 
Namn Investeringar, planerade, maskiner, inventarier 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, maskiner, transportmedel och inventarier. Uppräknat värde, i urvalsundersökta 

strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, ny, till- och ombyggnad 
Namn Investeringar, planerade, ny, till- och ombyggnad 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, ny- till- och ombyggnader. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 

primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, transportmedel, bilar 
Namn Investeringar, planerade, transportmedel, bilar 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, avseende bilar. Företag inom transport, magasinering och kommunikation 

ombeds specificera investeringar i bilar. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med 
faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, transportmedel, bussar 
Namn Investeringar, planerade, transportmedel, bussar 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, avseende bussar. Företag inom transport, magasinering och kommunikation 

ombeds specificera investeringar i transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp 
med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, transportmedel, flygplan 
Namn Investeringar, planerade, transportmedel, flygplan 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, avseende flygplan. Företag inom transport, magasinering och kommunikation 

ombeds specificera investeringar i transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp 
med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, transportmedel, rullande spårbunden materiel 
Namn Investeringar, planerade, transportmedel, rullande spårbunden materiel 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, avseende rullande spårbunden materiel. Företag inom transport, magasinering 

och kommunikation ombeds specificera investeringar i transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata 
räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, transportmedel, övrigt 
Namn Investeringar, planerade, transportmedel, övrigt 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, avseende övriga transportmedel. Företag inom transport, magasinering och 

kommunikation ombeds specificera investeringar i transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 
primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, planerade, övriga anläggningar 
Namn Investeringar, planerade, övriga anläggningar 
Definition Planerade investeringar, per kvartal, övriga anläggningar. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 

primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, underhåll 
Namn Investeringar, underhåll 
Definition Helårsuppgift, underhåll, byggnader. Uppgift lämnas av fastighetsförvaltande företag. Uppräknat värde, i 

urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, underhåll, maskiner 
Namn Investeringar, underhåll, maskiner 
Definition Helårsuppgift, underhållsuppgifter, maskiner, transportmedel. Uppgift lämnas av företag inom transport, 

magasinering och kommunikation. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn 
N/n, N = population, n = antal svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, bostäder 
Namn Investeringar, verkställda, bostäder 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i bostäder. Uppgift lämnas av fastighetsförvaltande företag. Uppräknat 

värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
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Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, inköp fastigheter 
Namn Investeringar, verkställda, inköp fastigheter 
Definition Helårsuppgift, inköp av fastighet. Uppgift lämnas enbart av bank- och försäkringsföretag. Uppräknat värde, i 

urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, maskiner, inventarier 
Namn Investeringar, verkställda, maskiner, inventarier 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i maskiner och inventarier. Uppgiften lämnas av bank- och 

försäkringsföretag, fastighetsförvaltande företag samt företag inom transport, magasinering och kommunikation. 
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Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal 
svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, ny-, till- och ombyggnad 
Namn Investeringar, verkställda, ny-, till- och ombyggnad 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i ny-, till- och ombyggnader. Uppgift lämnas av fastighetsförvaltande 

företag. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal 
svarande.  

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, verkställda, transportmedel, bilar 
Namn Investeringar, verkställda, transportmedel, bilar 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i bilar och släpfordon. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 

primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, transportmedel, bussar 
Namn Investeringar, verkställda, transportmedel, bussar 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i bussar. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp 

med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, verkställda, transportmedel, flygplan 
Namn Investeringar, verkställda, transportmedel, flygplan 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i flygplan. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp 

med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, transportmedel, rullande spårbunden materiel 
Namn Investeringar, verkställda, transportmedel, rullande spårbunden materiel 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i rullande spårbunden materiel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata 

räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, verkställda, transportmedel, övrigt 
Namn Investeringar, verkställda, transportmedel, övrigt 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i övriga transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 

primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, verkställda, övriga bygg- och anläggningar 
Namn Investeringar, verkställda, övriga bygg- och anläggningar 
Definition Helårsuppgift, verkställda investeringar i övriga bygg och anläggningar. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata 

räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, verkställda, övrigt 
Namn Investeringar, verkställda, övrigt 
Definition Verkställda investeringar i övriga variabler.Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med 

faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, värdet av nytecknad leasing, datorstryda maskiner 
Namn Investeringar, värdet av nytecknad leasing, datorstryda maskiner 
Definition Värdet av nytecknad leasing avseende datorstyrda maskiner för konstruktion och tillverkning. Uppräknat värde, i 

urvalsundersökta strata räknas primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, värdet av nytecknad leasing, transportmedel 
Namn Investeringar, värdet av nytecknad leasing, transportmedel 
Definition Värdet av nytecknad leasing avseende transportmedel. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata 

upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Investeringar, värdet av nytecknad leasing, övrig datautrustning 
Namn Investeringar, värdet av nytecknad leasing, övrig datautrustning 
Definition Värdet av nytecknad leasing avseende övrig datautrustning. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas 

primärdata upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Investeringar, värdet av nytecknad leasing, övriga maskiner 
Namn Investeringar, värdet av nytecknad leasing, övriga maskiner 
Definition Värdet av nytecknad leasing avseende övriga maskiner. Uppräknat värde, i urvalsundersökta strata räknas primärdata 

upp med faktorn N/n, N = population, n = antal svarande.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Län 
Namn Län 
Definition Regional indelning i län. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling 
Version LKF 2008-01-01/ Län, kommuner och församlingar  
Nivå Län 
Representation Ej aktuellt 
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Main Industrial Grouping 
Namn Main Industrial Grouping 
Definition EU fastställer indelningen 
Beskrivning Gruppering av industriverksamhet som används av EU, baserad på SNI92 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition EU fastställer indelningen 
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Investeringsenkäten 
Version Main Industrial Grouping, indelning av tillverkningsindustrin 
Nivå Main Industrial Grouping, indelning av tillverkningsindustrin 
Representation Ej aktuellt 
Näringsgren för statistiken 
Namn Näringsgren för statistiken 
Definition Klassificering av enhetens näringsgren/bransch. Tilldelas av SCB för statistiska ändamål. 
Beskrivning Om arbetsstället är en hjälpenhet, (d.v.s. om verksamheten på arbetsstället till minst 50% består av tjänster och 

arbeten till stöd för andra 
arbetsställen inom företaget) blir näringsgren för arbetsstället den verksamhet som bedrivs, (t.ex. intern 
biblioteksverksamhet), medan den statistiska näringsgrenen 
blir företagsenhetens huvudnäringsgren.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd SNI 
Version Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher 
Nivå Detaljgrupp 
Representation Ej aktuellt 
Person-/organisationsnummer 
Namn Person-/organisationsnummer 
Definition Identitetsbegrepp för juridiska enheter. För juridiska personer tilldelas organisationsnummer  av Bolagsverket, 

Skatteverket, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, Länsstyrelse eller SCB, beroende på bolagsform. För fysiska personer 
med näringsverksamhet används personnumret. 

Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Beskrivning Identitet för den juridiska personen 
Undersökningsomgång 
Namn Undersökningsomgång 
Definition Undersökningsomgång 
Beskrivning Årtal och månad för undersökningen 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Investeringsenkäten 
Version Enkättillfälle 
Nivå Enkättillfälle, 
Representation Ej aktuellt 
Undersökningsår 
Namn Undersökningsår 
Definition Undersökningsår, det år som investeringsutfallet avser.  
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Klassifikation/värdemängd Tid 
Version Årtal 
Nivå Årtal, 1900-2020 
Representation Ej aktuellt 
Urval 
Namn Urval 
Definition Antal taxeringsenheter i ursprungligt urval per stratum. 
Beskrivning Urval 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Beskrivning  
Verksamhetsenhetens identitetsnummer 
Namn Verksamhetsenhetens identitetsnummer 
Definition Identitetsbegrepp för verksamhetsenhet. Verksamhetsenhet är en uppdelning av företagsenheten baserad på 

näringsgren. 
Beskrivning  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Beskrivning Informationslös identitet för rapportenheten, gemensam med FDB.  
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Värdemängder 
Branschgruppering, som används för redovisning 

Klassifikation Investeringsenkäten 
Version Branschgruppering, som används för redovisning 
Nivå Branschgruppering, som används för redovisning 
Värden 

Kod Benämning 
000 Okänd bransch 
010 Odling av spannmål 
020 Skogsförvaltning 
030 Fiske 
059 Utvinning av mineral 
100 Livsmedelsframställning 
112 Drycker, tobak 
135 Textil, kläder, läder och skinnvaror 
161 Sågning, hyvling av trä 
162 Tillv av varor av trä, kork, halm mm 
170 Massa 
171 Pappers- och papptillverkning 
172 Pappers- och pappvaror 
180 Grafisk produktion 
190 Raffinaderier, stenkolsprodukter 
201 Kemikalier inkl farmaceutiska produkter 
204 Kemikalier, kemiska produkter 
210 Farmaceutiska prod, läkemedel 
220 Gummivaror 
230 Icke-metalliska mineraliska produkter 
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241 Järn- och stål 
244 Andra metaller, gjutning 
251 Investeringsmetallvarutillv utom maskiner 
255 Insatsmetallvarutillv utom maskiner 
261 Elektroniska komponenter, hemelektronik, instrument 
262 Datorer, kommunikationsutrustning 
270 Elapparater 
280 Övriga maskiner 
290 Motorfordon, släpfordon 
300 Tillv av andra transportmedel 
310 Möbler 
321 Annan tillverkning 
325 Tillv av medicinsk o dental utrustning 
330 Reparationer 
351 Överföring, distribution av elkraft, gas 
353 Värme, kyla 
360 Vattenförsörjning 
370 Avloppsrening 
389 Avfallshantering, återvinning, sanering 
410 Byggande av hus 
420 Anläggningsarbeten 
430 Specialiserad bygg- eller anläggningsverksamhet 
451 Handel med motorfordon 
452 Underhåll och service av motorfordon 
460 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
470 Detaljhandel utom med motorfordon 
490 Taxitrafik 
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491 Järnvägstrafik 
493 Landtransport, exkl taxi 
500 Sjötrafik, rederier 
510 Lufttransport 
520 Magasinering och stödtjänster till transport 
530 Post- och kurirverksamhet 
550 Hotellverksamhet  
560 Restaurangverksamhet 
580 Förlagsverksamhet 
590 Prod av film, video o TV-program 
600 Sändning av radioprogram 
610 Telekommunikation 
620 IT-tjänster 
630 Informationstjänster 
640 Holdingverksamhet 
641 Monetär finansförmedling 
650 Försäkring, återförsäkring o pensionsfond exkl obl socialförsäkring 
660 Fondkommissionärer m.fl. 
680 Handel med egna fastigheter, förvaltning på uppdrag 
681 Fastighetsbolag, bostäder 
682 Fastighetsbolag, industrilokaler 
683 Fastighetsbolag, andra lokaler 
684 Bostadsrättsföreningar 
689 Övrig fastighetsförvaltning 
690 Juridisk o ekonomisk konsultverksamhet 
700 Huvudkontor, konsulttjänster till företag 
710 Arkitektverksamhet, teknisk konsultverksamhet 
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720 Vetenskaplig forskning och utveckling 
735 Reklam, annan verksamhet inom juridik och ekonomi, vetrinärer 
770 uthyrning och leasing av materiell egendom 
790 Resebyråer, researrangörsverksamhet mm 
789 Övriga företagstjänster 
840 Offentlig förvaltning, försvar 
850 Utbildning 
860 Hälso- och sjukvård 
870 Vård och omsorg med boende 
880 Öppna sociala insatser 
940 Kultur, nöje och fritid, religiös verksamhet 
950 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
960 Konsument- och hushållstjänster 
 

 

Enkättillfälle 

Klassifikation Investeringsenkäten 
Version Enkättillfälle 
Nivå Enkättillfälle, 
Värden 
Kod Text 
1 Maj 
2 Oktober 
3 Februari 
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Main Industrial Grouping, indelning av tillverkningsindustrin 

Klassifikation Investeringsenkäten 
Version Main Industrial Grouping, indelning av tillverkningsindustrin 
Nivå Main Industrial Grouping, indelning av tillverkningsindustrin 
Värden 

Kod Text 
0 Ej fastställd MIG-kod 
1 Insatsvaruindustri exkl energirelaterade varor 
2 Investeringsvaror 
3 Industri för varaktiga konsumtionsvaror 
4 Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 
5 Industri för energirelaterade varor 
 

Storleksklass i Samu 

Klassifikation Investeringsenkäten 
Version Storleksklass i Samu 
Nivå Storleksklass i Samu 
Värden 
Kod Text 
0 Uppgift saknas 
1 0 anställda 
2 1-4 anställda 
3 5-9 anställda 
4 10-19 anställda 
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5 20-49 anställda 
6 50-99 anställda 
7 100-199 anställda 
8 200-499 anställda 
9 500- anställda 
 

LKF 2008-01-01/ Län, kommuner och församlingar  

Klassifikation Län, kommun, församling 
Version LKF 2008-01-01/ Län, kommuner och församlingar  
Nivå Län 
Värden 
Kod Text 
01 Stockholms län 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
08 Kalmar län 
09 Gotlands län 
10 Blekinge län 
12 Skåne län 
13 Hallands län 
14 Västra Götalands län 
17 Värmlands län 
18 Örebro län 
19 Västmanlands län 
20 Dalarnas län 
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21 Gävleborgs län 
22 Västernorrlands län 
23 Jämtlands län 
24 Västerbottens län 
25 Norrbottens län 
 

Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher 

Klassifikation SNI 
Version Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher 
Nivå Detaljgrupp 
Värden 
Kod Text 
01.110 Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
01.120 Risodlare 
01.131 Potatisodlare 
01.132 Sockerbetsodlare 
01.133 Odlare av grönsaker på friland 
01.134 Odlare av grönsaker i växthus 
01.135 Svampodlare m.fl. 
01.140 Sockerrörsodlare 
01.150 Tobaksodlare 
01.160 Fiberväxtodlare 
01.191 Odlare av prydnadsväxter i växthus 
01.199 Odlare av övriga ett- och tvååriga växter 
01.210 Druvodlare 
01.220 Odlare av tropiska och subtropiska frukter 
01.230 Citrusfruktodlare 
01.240 Odlare av kärn- och stenfrukter 
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01.250 Odlare av andra frukter och bär samt nötter 
01.260 Odlare av oljehaltiga frukter 
01.270 Odlare av växter för dryckesframställning 
01.280 Odlare av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
01.290 Odlare av andra fleråriga växter 
01.301 Odlare av plantskoleväxter i växthus 
01.302 Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland 
01.410 Mjölkproducenter 
01.420 Nötköttsproducenter 
01.430 Stuterier och andra hästuppfödare m.fl. 
01.440 Uppfödare av kameler och kameldjur 
01.450 Får- och getuppfödare 
01.461 Smågrisuppfödare 
01.462 Slaktsvinsuppfödare 
01.471 Äggproducenter 
01.472 Fjäderfäföretag 
01.491 Renskötare 
01.492 Uppfödare av sällskapsdjur 
01.499 Övriga djuruppfödare 
01.500 Blandat jordbruk 
01.610 Serviceföretag till växtodling 
01.620 Serviceföretag till husdjurskötsel 
01.630 Företag för bearbetning av skördade växter 
01.640 Företag för bearbetning av utsäde 
01.700 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 
02.101 Skogsägare 
02.102 Skogsskötselföretag 
02.109 Övriga skogsbruksföretag 
02.200 Avverkningsföretag 
02.300 Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
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02.401 Virkesmätningsföreningar 
02.409 Övriga serviceföretag till skogsbruk 
03.111 Trålfiskare, i saltvatten 
03.119 Övriga saltvattensfiskare 
03.120 Sötvattensfiskare 
03.210 Fiskodlare, i saltvatten 
03.220 Fiskodlare, i sötvatten 
05.100 Stenkolsgruvor 
05.200 Brunkolsgruvor 
06.100 Industri för utvinning av råpetroleum 
06.200 Industri för utvinning av naturgas 
07.100 Järnmalmsgruvor 
07.210 Uran- och toriumgruvor 
07.290 Andra metallmalmsgruvor 
08.110 Natur-, kalk- och gipsstensbrott samt krita- och skifferbrott 
08.120 Sand-, grus-, berg- och lertäkter 
08.910 Brott för kemiska mineral 
08.920 Torvtäkter 
08.930 Industri för saltutvinning 
08.990 Diverse övrig industri för mineralutvinning 
09.100 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 
09.900 Serviceföretag till annan utvinning 
10.111 Kreatursslakterier 
10.112 Köttstyckerier 
10.120 Fjäderfäslakterier 
10.130 Charkuterier och annan industri för köttvaror 
10.200 Fiskberedningsindustri 
10.310 Potatisindustri 
10.320 Juice- och saftindustri 
10.390 Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 
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10.410 Industri för oljor och fetter 
10.420 Matfettsindustri 
10.511 Ostindustri 
10.519 Annan mejerivaruindustri 
10.520 Glassindustri 
10.611 Kvarnar 
10.612 Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter 
10.620 Stärkelseindustri 
10.710 Bagerier 
10.721 Knäckebrödsindustri 
10.722 Industri för kex och konserverade bakverk 
10.730 Industri för pastaprodukter 
10.810 Sockerindustri 
10.821 Sockerkonfektyrindustri 
10.822 Choklad- och chokladkonfektyrindustri 
10.830 Kaffe- och teindustri 
10.840 Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
10.850 Industri för lagad mat och färdigrätter 
10.860 Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
10.890 Övrig livsmedelsindustri 
10.910 Industri för beredda fodermedel 
10.920 Industri för mat till sällskapsdjur 
11.010 Spritdrycksindustri 
11.020 Vinindustri 
11.030 Cider- och annan fruktvinindustri 
11.040 Industri för andra icke-destillerade jästa drycker 
11.050 Ölbryggerier 
11.060 Mälterier 
11.070 Mineralvatten- och läskedrycksindustri 
12.000 Tobaksindustri 
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13.100 Garnindustri 
13.200 Väverier 
13.300 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 
13.910 Trikåväverier 
13.921 Industri för gardiner, sängkläder och linnevaror 
13.922 Industri för presenningar, tält, segel o.d. 
13.930 Mattindustri 
13.940 Tågvirkes- och bindgarnsindustri 
13.950 Industri för bondad duk 
13.960 Industri för andra tekniska textilier och industritextilier 
13.990 Övrig textilieindustri 
14.110 Läderbeklädnadsindustri 
14.120 Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder 
14.130 Industri för andra gång- och ytterkläder 
14.140 Industri för underkläder, skjortor och blusar 
14.190 Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör 
14.200 Pälsindustri 
14.310 Strumpindustri 
14.390 Annan trikåvaruindustri 
15.110 Garverier 
15.120 Industri för reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. 
15.200 Skoindustri 
16.101 Sågverk 
16.102 Hyvlerier 
16.103 Träimpregneringsverk 
16.210 Industri för fanéer och träbaserade skivor 
16.220 Industri för sammansatta parkettgolv 
16.231 Industri för monteringsfärdiga trähus 
16.232 Industri för trädörrar 
16.233 Industri för träfönster 
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16.239 Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 
16.240 Träförpackningsindustri 
16.291 Industri för förädlade trädbränslen 
16.292 Övrig trävaruindustri 
16.293 Industri för varor av kork, halm, rotting o.d. 
17.111 Industri för mekanisk eller halvkemisk massa 
17.112 Sulfatmassaindustri 
17.113 Sulfitmassaindustri 
17.121 Tidnings- och journalpappersindustri 
17.122 Annan tryckpappersindustri 
17.123 Kraftpappers- och kraftpappindustri 
17.129 Övrig pappers- och pappindustri 
17.211 Wellpappindustri 
17.219 Övrig industri för pappers- och pappförpackningar 
17.220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 
17.230 Industri för skrivpapper, kuvert o.d. 
17.240 Tapetindustri 
17.290 Industri för andra pappers- och pappvaror 
18.110 Dagstidningstryckerier 
18.121 Tidskriftstryckerier 
18.122 Boktryckerier, övriga tryckerier 
18.130 Prepress- och premediaföretag 
18.140 Bokbinderier m.m. 
18.200 Företag för reproduktion av inspelningar 
19.100 Industri för stenkolsprodukter 
19.200 Petroleumraffinaderier 
20.110 Industri för industrigaser 
20.120 Industri för färgämnen 
20.130 Industri för andra oorganiska baskemikalier 
20.140 Industri för andra organiska baskemikalier 
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20.150 Industri för gödselmedel och kväveprodukter 
20.160 Basplastindustri 
20.170 Industri för syntetiskt basgummi 
20.200 Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
20.300 Industri för färg, lack och tryckfärg m.m. 
20.410 Tvättmedelsindustri 
20.420 Parfym- och toalettartikelsindustri 
20.510 Sprängämnesindustri 
20.520 Limindustri 
20.530 Industri för eteriska oljor 
20.590 Industri för övriga kemiska produkter 
20.600 Konstfiberindustri 
21.100 Industri för farmaceutiska basprodukter 
21.200 Läkemedelsindustri 
22.110 Industri för däck och slangar; regummeringsindustri 
22.190 Annan gummivaruindustri 
22.210 Industri för plasthalvfabrikat 
22.220 Plastförpackningsindustri 
22.230 Byggplastvaruindustri 
22.290 Annan plastvaruindustri 
23.110 Planglasverk 
23.120 Industri för bearbetat planglas 
23.130 Industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
23.140 Glasfiberindustri 
23.190 Annan glasvaruindustri 
23.200 Industri för eldfasta keramiska produkter 
23.310 Industri för keramiska golv- och väggplattor 
23.320 Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
23.410 Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
23.420 Industri för keramiska sanitetsartiklar 
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23.430 Industri för keramiska isolatorer o.d. 
23.440 Industri för andra tekniska keramiska produkter 
23.490 Industri för andra keramiska produkter 
23.510 Cementindustri 
23.520 Kalk- och gipsindustri 
23.610 Industri för byggnadsbetongvaror 
23.620 Industri för byggvaror av gips 
23.630 Industri för fabriksblandad betong 
23.640 Murbruksindustri 
23.650 Industri för fibercementvaror 
23.690 Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri 
23.701 Byggnadsstenhuggerier; industri för byggnadsstenvaror 
23.709 Prydnadsstenhuggerier; industri för prydnadsstenvaror 
23.910 Slipmedelsindustri 
23.991 Sten- och mineralullsindustri 
23.999 Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter 
24.100 Järn- och stålverk 
24.200 Industri för stålrör 
24.310 Kalldragerier för stålstång 
24.320 Kallvalsverk för stålband 
24.330 Industri för kallformning av stål 
24.340 Dragerier för ståltråd 
24.410 Ädelmetallverk 
24.420 Aluminiumverk 
24.430 Metallverk för bly, zink och tenn 
24.440 Kopparverk 
24.450 Andra metallverk 
24.460 Kärnbränsleindustri 
24.510 Järngjuterier 
24.520 Stålgjuterier 
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24.530 Lättmetallgjuterier 
24.540 Andra metallgjuterier 
25.110 Industri för metallstommar och delar därav 
25.120 Industri för dörrar och fönster av metall 
25.210 Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
25.290 Industri för andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
25.300 Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
25.400 Vapen- och ammunitionsindustri 
25.500 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulvermetallurgi 
25.610 Industri för beläggning och överdragning av metall 
25.620 Verkstäder för metallegoarbeten 
25.710 Industri för bestick 
25.720 Industri för lås och gångjärn 
25.730 Verktygs- och redskapsindustri 
25.910 Industri för stålfat o.d. behållare 
25.920 Industri för lättmetallförpackningar 
25.930 Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
25.940 Industri för nitar och skruvar 
25.991 Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål 
25.999 Diverse övrig metallvaruindustri 
26.110 Industri för elektroniska komponenter 
26.120 Industri för kretskort 
26.200 Industri för datorer och kringutrustning 
26.300 Industri för kommunikationsutrustning 
26.400 Industri för hemelektronik 
26.510 Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering 
26.520 Urindustri 
26.600 Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning 
26.700 Industri för optiska instrument och fotoutrustning 
26.800 Industri för magnetiska och optiska medier 
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27.110 Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer 
27.120 Industri för eldistributions- och elkontrollapparater 
27.200 Batteri- och ackumulatorindustri 
27.310 Industri för optiska fiberkablar 
27.320 Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
27.330 Industri för kabeltillbehör 
27.400 Industri för belysningsarmatur 
27.510 Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater 
27.520 Industri för  icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
27.900 Industri för annan elapparatur 
28.110 Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
28.120 Industri för fluidteknisk utrustning 
28.130 Industri för andra pumpar och kompressorer 
28.140 Industri för andra kranar och ventiler 
28.150 Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
28.210 Industri för ugnar och brännare 
28.220 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar 
28.230 Industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) 
28.240 Industri för motordrivna handverktyg 
28.250 Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
28.290 Industri för maskiner för allmänt ändamål 
28.300 Industri för jord- och skogsbruksmaskiner 
28.410 Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning 
28.490 Industri för övriga verktygsmaskiner 
28.910 Industri för maskiner för metallurgi 
28.920 Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
28.930 Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 
28.940 Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 
28.950 Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp 
28.960 Industri för maskiner för gummi och plast 
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28.990 Industri för övriga specialmaskiner 
29.101 Personbilsindustri 
29.102 Lastbilsindustri 
29.200 Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon och påhängsvagnar 
29.310 Industri för elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon 
29.320 Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon 
30.110 Skeppsvarv 
30.120 Fritidsbåtbyggerier 
30.200 Rälsfordonsindustri 
30.300 Flygplansindustri 
30.400 Industri för militära stridsfordon 
30.910 Motorcykelindustri 
30.920 Industri för cyklar och invalidfordon 
30.990 Industri för diverse övriga transportmedel 
31.011 Industri för kontors- och butiksmöbler 
31.012 Industri för kontors- och butiksinredningar 
31.021 Köksmöbelindustri 
31.022 Köksinredningsindustri 
31.030 Madrassindustri 
31.090 Annan möbelindustri 
32.110 Myntindustri 
32.120 Industri för smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
32.130 Bijouteriindustri 
32.200 Musikinstrumentindustri 
32.300 Sportvaruindustri 
32.400 Industri för spel och leksaker 
32.501 Industri för medicinska och dentala instrument och tillbehör 
32.502 Tandteknikerlaboratorier 
32.910 Borstbinderier 
32.990 Diverse övrig tillverkningsindustri 
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33.110 Reparationsverkstäder för metallvaror 
33.120 Reparationsverkstäder för maskiner 
33.130 Reparationsverkstäder för elektronisk och optisk utrustning 
33.140 Reparationsverkstäder för elapparatur 
33.150 Reparationsvarv för fartyg och båtar 
33.160 Reparationsverkstäder för flygplan 
33.170 Reparationsverkstäder för andra transportmedel 
33.190 Reparationsverkstäder för annan utrustning 
33.200 Installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning 
35.110 Elverk 
35.120 Elnätföretag 
35.130 Distribution av elektricitet 
35.140 Handel med elektricitet 
35.210 Gasverk 
35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
35.230 Handel med gas via rörnät 
35.300 Värmeverk m.m. 
36.001 Vattenverk för grundvatten 
36.002 Vattenverk för ytvatten 
37.000 Reningsverk 
38.110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall 
38.120 Anläggningar för insamling av farligt avfall 
38.210 Anläggningar för behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
38.220 Anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt avfall 
38.311 Anläggningar för demontering av uttjänta fordon 
38.312 Anläggningar för demontering av elektrisk och elektronisk utrustning 
38.319 Anläggningar för demontering av övrig kasserad utrustning 
38.320 Anläggningar för återvinning av källsorterat material 
39.000 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 
41.100 Utvecklare av byggprojekt 
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41.200 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader 
42.110 Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar 
42.120 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor 
42.130 Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar 
42.210 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp 
42.220 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation 
42.910 Vattenbyggnadsentreprenörer 
42.990 Övriga anläggningsentreprenörer 
43.110 Rivningsfirmor 
43.120 Firmor för mark- och grundarbeten 
43.130 Firmor för markundersökning 
43.210 Elinstallationsfirmor 
43.221 Rörfirmor 
43.222 Ventilationsfirmor 
43.223 Kyl- och frysinstallationsfirmor 
43.229 Övriga VVS-firmor 
43.290 Andra bygginstallationsfirmor 
43.310 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
43.320 Firmor för byggnadssnickeriarbeten 
43.330 Golv- och väggbeläggningsfirmor 
43.341 Målerier 
43.342 Glasmästerier 
43.390 Andra firmor för slutbehandling av byggnader 
43.911 Byggnadsplåtslagerier 
43.912 Andra entreprenörer för takarbeten 
43.991 Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
43.999 Diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 
45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon 
45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
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45.201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 
45.202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier 
45.203 Verkstäder för service av elsystem till motorfordon 
45.204 Däckserviceverkstäder 
45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 
46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat 
46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial 
46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer 
46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 
46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 
46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment 
46.190 Provisionshandel med blandat sortiment 
46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
46.220 Partihandel med blommor och växter 
46.230 Partihandel med levande djur 
46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
46.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
46.320 Partihandel med kött- och köttvaror 
46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
46.340 Partihandel med drycker 
46.350 Partihandel med tobak 
46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 
46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
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46.410 Partihandel med textilier 
46.420 Partihandel med kläder och skodon 
46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 
46.434 Partihandel med elartiklar 
46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter 
46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 
46.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
46.480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror 
46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror 
46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
46.521 Partihandel med elektronikkomponenter 
46.522 Partihandel med teleprodukter 
46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 
46.620 Partihandel med verktygsmaskiner 
46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
46.650 Partihandel med kontorsmöbler 
46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 
46.710 Partihandel med bränslen 
46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer 
46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 
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46.732 Partihandel med sanitetsgods 
46.741 Partihandel med järnhandelsvaror 
46.742 Partihandel med VVS-varor 
46.750 Partihandel med kemiska produkter 
46.761 Partihandel med industriförnödenheter 
46.762 Partihandel med emballage 
46.769 Partihandel med övriga insatsvaror 
46.771 Partihandel med uttjänta fordon 
46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
46.900 Övrig partihandel 
47.111 Varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 
47.112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment 
47.191 Andra varuhus och stormarknader 
47.199 Övriga butiker med brett sortiment 
47.210 Frukt- och grönsaksaffärer 
47.220 Kött- och charkuteriaffärer 
47.230 Fiskaffärer 
47.241 Brödbutiker 
47.242 Konfektyrbutiker 
47.250 Systembutiker 
47.260 Tobaksaffärer 
47.291 Hälsokostbutiker 
47.299 Övriga specialbutiker med livsmedel 
47.300 Bensinstationer 
47.410 Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker 
47.420 Telebutiker 
47.430 Radio- och TV-affärer 
47.510 Garn-, tyg- och sybehörsaffärer 
47.521 Byggvaruhandel 
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47.522 Järn- och VVS-varuhandel 
47.523 Färghandel 
47.531 Tapet-, matt- och golvbeläggningshandel 
47.532 Hemtextilbutiker 
47.540 Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
47.591 Möbelaffärer 
47.592 Kontorsmöbelhandel 
47.593 Bosättningsaffärer 
47.594 Butiker för belysningsartiklar 
47.595 Musikhandel 
47.610 Bokhandel 
47.621 Tidningshandel 
47.622 Pappershandel 
47.630 Skiv- och videobutiker 
47.641 Sportaffärer 
47.642 Cykelaffärer 
47.643 Båt- och båttillbehörshandel 
47.650 Leksaksaffärer 
47.711 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat 
47.712 Herrklädesaffärer 
47.713 Damklädesaffärer 
47.714 Barnklädesaffärer 
47.715 Pälsaffärer 
47.721 Skoaffärer 
47.722 Väskaffärer 
47.730 Apotek 
47.740 Sjukvårdsbutiker 
47.750 Parfymaffärer 
47.761 Blomster- och trädgårdsvaruhandel 
47.762 Zooaffärer 
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47.771 Uraffärer 
47.772 Guldsmedsaffärer 
47.781 Optiker 
47.782 Fotoaffärer 
47.783 Konsthandel och gallerier 
47.784 Mynt- och frimärksaffärer 
47.789 Butiker med övrigt specialsortiment 
47.791 Antikvitetsaffärer och antikvariat 
47.792 Second hand-butiker m.m. 
47.793 Auktioner i butik 
47.810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 
47.820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 
47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 
47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 
47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror 
47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning 
47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning 
47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 
47.917 Auktioner på Internet 
47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 
47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 
47.992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
47.993 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
47.994 Auktioner ej i butik eller på Internet 
47.999 Övrig detaljhandel ej i butik 
49.100 Järnvägsbolag, passagerartrafik 
49.200 Järnvägsbolag, godstrafik 
49.311 Linjebussföretag 
49.319 Övriga kollektivtrafikföretag 
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49.320 Taxiföretag 
49.390 Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik 
49.410 Åkerier 
49.420 Flyttfirmor 
49.500 Rörtransportföretag 
50.101 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär passagerartrafik 
50.102 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär passagerartrafik 
50.201 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär godstrafik 
50.202 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär godstrafik 
50.301 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär passagerartrafik 
50.302 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär passagerartrafik 
50.401 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär godstrafik 
50.402 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär godstrafik 
51.101 Flygbolag, reguljär passagerartrafik 
51.102 Charter- och taxiflygbolag 
51.211 Flygbolag, reguljär godstrafik 
51.212 Flygbolag, icke reguljär godstrafik 
51.220 Rymdfartsbolag 
52.100 Centrallager och magasin 
52.211 Bärgningsföretag för landtransport 
52.219 Övriga serviceföretag till landtransport 
52.220 Hamnföretag och andra serviceföretag till sjötransport 
52.230 Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport 
52.241 Hamngodsterminaler 
52.249 Övriga godsterminaler 
52.290 Övriga serviceföretag till transport 
53.100 Nationella posten 
53.201 Andra postföretag 
53.202 Budbils- och kurirföretag 
53.203 Tidningsdistributionsföretag 
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55.101 Hotell med restaurang 
55.102 Konferensanläggningar 
55.103 Hotell utan restaurang 
55.201 Vandrarhem m.m. 
55.202 Stugbyar m.m. 
55.300 Campingplatser m.m. 
55.900 Andra logier 
56.100 Restauranger 
56.210 Cateringföretag för enskilda evenemang 
56.291 Personalmatsalar 
56.292 Centralkök för sjukhus 
56.293 Centralkök för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
56.294 Cateringföretag för transportsektorn 
56.299 Övriga cateringföretag 
56.300 Barer och pubar 
58.110 Bokförlag 
58.120 Utgivare av kataloger och sändlistor 
58.131 Dagstidningsförlag 
58.132 Annonstidningsförlag 
58.140 Tidskriftsförlag 
58.190 Andra förlag 
58.210 Utgivare av dataspel 
58.290 Utgivare av annan programvara 
59.110 Produktionsbolag för film, video och TV-program 
59.120 Bolag för efterproduktion av film, video och TV-program 
59.130 Distributionsbolag för film-, video- och TV-program 
59.140 Biografer 
59.200 Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare 
60.100 Radiobolag 
60.200 TV-bolag 
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61.100 Telekommunikationsbolag, trådbundet 
61.200 Telekommunikationsbolag, trådlöst 
61.300 Telekommunikationsbolag, satellit 
61.900 Andra telekommunikationsbolag 
62.010 Programvaruproducenter 
62.020 Datakonsulter 
62.030 Företag för datordrifttjänster 
62.090 Andra IT- och datatjänstföretag 
63.110 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d. 
63.120 Webbportaler 
63.910 Nyhets- och bildbyråer 
63.990 Övriga informationstjänstföretag 
64.110 Riksbanken 
64.190 Affärs- och sparbanker 
64.201 Holdingföretag i finansiella koncerner 
64.202 Holdingföretag i icke-finansiella koncerner 
64.301 Investeringsfonder 
64.309 Andra fonder och liknande finansiella enheter 
64.910 Finansiella leasingbolag 
64.920 Andra kreditinstitut 
64.991 Investment- och riskkapitalbolag 
64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
64.993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare 
64.999 Diverse övriga finansiella bolag 
65.111 Fondförsäkringsbolag 
65.119 Övriga livförsäkringsbolag 
65.120 Skadeförsäkringsbolag 
65.200 Återförsäkringsbolag 
65.300 Pensionsfonder 
66.110 Administrativa serviceföretag till finansiella marknader 
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66.120 Fondkommissionärer m.fl. 
66.190 Andra serviceföretag till finansverksamhet 
66.210 Risk- och skadebedömningsbolag 
66.220 Försäkringsmäklare 
66.290 Andra serviceföretag till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet 
66.301 Förvaltare av investeringsfonder 
66.309 Andra fondförvaltare 
68.100 Handel med egna fastigheter 
68.201 Fastighetsbolag, bostäder 
68.202 Fastighetsbolag, industrilokaler 
68.203 Fastighetsbolag, andra lokaler 
68.204 Bostadsrättsföreningar 
68.209 Övriga fastighetsbolag 
68.310 Fastighetsförmedlare 
68.320 Fastighetsförvaltare på uppdrag 
69.101 Advokatbyråer 
69.102 Juridiska byråer m.m. 
69.103 Patentbyråer m.m. 
69.201 Redovisnings- och bokföringsbyråer 
69.202 Revisionsbyråer 
69.203 Skatterådgivningsbyråer 
70.100 Huvudkontor 
70.210 Konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation 
70.220 Konsultbyråer avseende företags organisation 
71.110 Arkitektkontor 
71.121 Tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggningsteknik 
71.122 Tekniska konsultbyråer inom industriteknik 
71.123 Tekniska konsultbyråer inom elteknik 
71.124 Tekniska konsultbyråer inom energi-, miljö- och VVS-teknik 
71.129 Övriga tekniska konsultbyråer 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   78(89) 

  
 
 
 
 

 
 

NV0801_DO_2012 
 

 

71.200 Tekniska provnings- och analysföretag 
72.110 Biotekniska FoU-institutioner 
72.190 Andra naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner 
72.200 Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoU-institutioner 
73.111 Reklambyråer 
73.112 Direktreklamföretag 
73.119 Övriga reklamföretag 
73.120 Mediebyråer o.d. 
73.200 Marknads- och opinionsundersökningsföretag 
74.101 Industri- och produktdesignföretag 
74.102 Grafiska designföretag 
74.103 Inredningsarkitektföretag 
74.201 Porträttfotoateljéer 
74.202 Reklamfotoateljéer 
74.203 Press- och övriga fotografer 
74.204 Fotolaboratorier 
74.300 Översättnings- och tolkningsbyråer 
74.900 Övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
75.000 Veterinärkliniker 
77.110 Personbilsuthyrare 
77.120 Lastbilsuthyrare 
77.210 Uthyrare av fritids- och sportutrustning 
77.220 Uthyrare av videokassetter och dvd-skivor 
77.290 Uthyrare av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
77.310 Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
77.320 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner 
77.330 Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer) 
77.340 Fartygsuthyrare 
77.350 Flygplansuthyrare 
77.390 Uthyrare av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar 
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77.400 Leasinggivare av immateriell egendom och liknande produkter 
78.100 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 
78.200 Personaluthyrningsföretag 
78.300 Företag för övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
79.110 Resebyråer 
79.120 Researrangörer 
79.900 Turistbyråer o.d. 
80.100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst 
80.200 Företag för säkerhetssystemtjänster 
80.300 Detektivbyråer 
81.100 Fastighetsserviceföretag 
81.210 Städföretag 
81.221 Företag för rengöring av byggnader 
81.222 Skorstensfejare 
81.290 Andra rengörings- och städföretag 
81.300 Företag för skötsel och underhåll av grönytor 
82.110 Kontorsservicebyråer 
82.190 Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster 
82.200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 
82.300 Arrangörer av kongresser och mässor 
82.910 Inkasso- och kreditupplysningsföretag 
82.920 Förpackningsfirmor 
82.990 Övriga företagstjänstföretag 
84.111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande organ 
84.112 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter 
84.113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter 
84.114 Informationsverk 
84.115 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 
84.121 Myndigheter som administrerar grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
84.122 Myndigheter som administrerar universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
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84.123 Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård 
84.124 Myndigheter som administrerar social verksamhet 
84.125 Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö, boende 
84.131 Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram 
84.132 Myndigheter som administrerar program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
84.133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram 
84.139 Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram 
84.210 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och biståndsverksamhet 
84.221 Militära försvaret 
84.222 Centrala militära myndigheter 
84.223 Civila försvaret och frivilligförsvaret 
84.231 Åklagarväsende 
84.232 Domstolar 
84.233 Kriminalvårdsanstalter 
84.240 Polisen 
84.250 Myndigheter inom brand- och räddningsverksamhet 
84.300 Försäkringskassa 
85.100 Förskolor 
85.201 Grundskolor och förskoleklasser 
85.202 Grundsärskolor 
85.311 Gymnasieskolans studieförberedande linjer 
85.312 Kommunala vuxenskolor o.d. 
85.321 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer 
85.322 Gymnasiesärskolor 
85.323 Andra gymnasieskolor 
85.324 Skolor för yrkesförarutbildning 
85.410 Skolor för eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 
85.420 Institutioner vid universitet och högskolor 
85.510 Sport- och fritidsskolor 
85.521 Kommunala kulturskolor 
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85.522 Övriga musik-, dans- och kulturskolor 
85.530 Trafikskolor 
85.591 Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl 
85.592 Folkhögskolor 
85.593 Studieförbunden och frivilligorganisationernas utbildningsenheter 
85.594 Personalutbildningsinstitut 
85.599 Diverse övriga utbildningsinstitut 
85.600 Stödföretag inom utbildningsväsendet 
86.101 Slutenvårdskliniker för primärvård 
86.102 Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård 
86.103 Slutenvårdskliniker för psykiatrisk sjukvård 
86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
86.212 Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar 
86.221 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus 
86.222 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, ej på sjukhus 
86.230 Tandläkarmottagningar 
86.901 Medicinska laboratorier o.d. 
86.902 Företag för ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
86.903 Distriktssköterskemottagningar, barnavårdscentraler o.d. 
86.904 Tandhygienistmottagningar 
86.905 Enheter för fysioterapeutisk verksamhet  o.d. 
86.909 Andra öppna enheter för hälso- och sjukvård, utan läkare 
87.100 Vårdhem 
87.201 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 
87.202 Hem med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem 
87.203 Hem med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
87.301 Servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem 
87.302 Gruppbostäder o.d. för funktionshindrade personer 
87.901 Hem för barn och ungdomar med sociala problem 
87.902 Kvinnohus, övernattningshem för hemlösa o.d. 
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88.101 Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre 
88.102 Hemtjänst, dagcentraler, personlig assistans o.d. för funktionshindrade personer 
88.910 Familjedaghem, fritidshem o.d. 
88.991 Byråer för öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
88.992 Dagcentraler o.d. för vuxna missbrukare 
88.993 Socialkontor o.d. 
88.994 Humanitära hjälporganisationer 
88.995 Flyktingförläggningar 
90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk 
90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet 
90.030 Enskilda artister, författare, journalister m.fl. 
90.040 Teater- och konserthusföretag o.d. 
91.011 Bibliotek 
91.012 Arkiv 
91.020 Museer 
91.030 Kulturminnesinstitutioner 
91.040 Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
92.000 Spel- och vadhållningsföretag 
93.111 Skidsportanläggningar 
93.112 Golfbanor, golfklubbar 
93.113 Motorbanor 
93.114 Trav- och galoppbanor 
93.119 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
93.120 Sportklubbar och idrottsföreningar 
93.130 Gymanläggningar 
93.191 Tävlingsstall 
93.199 Professionella idrottsutövare,  sportarrangörer, sportadministratörer 
93.210 Nöjes- och temaparker 
93.290 Övriga fritids- och nöjesanläggningar 
94.111 Branschorganisationer 
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94.112 Arbetsgivarorganisationer 
94.120 Yrkesorganisationer 
94.200 Arbetstagarorganisationer 
94.910 Religiösa samfund 
94.920 Politiska partier och organisationer 
94.990 Andra intresseorganisationer 
95.110 Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 
95.120 Reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning 
95.210 Reparationsverkstäder för hemelektronik 
95.220 Reparationsverkstäder för hushållsapparater samt utrustning för hem och trädgård 
95.230 Skomakerier, klackbarer m.m. 
95.240 Möbeltapetserare m.m. 
95.250 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 
95.290 Reparationsverkstäder för andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
96.011 Industri- och institutionstvätterier 
96.012 Konsumenttvätterier 
96.021 Frisörsalonger 
96.022 Skönhetssalonger 
96.030 Begravningsbyråer m.m. 
96.040 Inrättningar för kroppsvård 
96.090 Övriga konsumenttjänstföretag 
97.000 Förvärvsarbete i hushåll 
98.100 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk 
98.200 Hushållsproducenter av diverse tjänster för eget bruk 
99.000 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
 

Årtal 

Klassifikation Tid 
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Version Årtal 
Nivå Årtal, 1900-2020 
Värden 
Kod Text 
1900 År 1900 
1901 År 1901 
1902 År 1902 
1903 År 1903 
1904 År 1904 
1905 År 1905 
1906 År 1906 
1907 År 1907 
1908 År 1908 
1909 År 1909 
1910 År 1910 
1911 År 1911 
1912 År 1912 
1913 År 1913 
1914 År 1914 
1915 År 1915 
1916 År 1916 
1917 År 1917 
1918 År 1918 
1919 År 1919 
1920 År 1920 
1921 År 1921 
1922 År 1922 
1923 År 1923 
1924 År 1924 
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1925 År 1925 
1926 År 1926 
1927 År 1927 
1928 År 1928 
1929 År 1929 
1930 År 1930 
1931 År 1931 
1932 År 1932 
1933 År 1933 
1934 År 1934 
1935 År 1935 
1936 År 1936 
1937 År 1937 
1938 År 1938 
1939 År 1939 
1940 År 1940 
1941 År 1941 
1942 År 1942 
1943 År 1943 
1944 År 1944 
1945 År 1945 
1946 År 1946 
1947 År 1947 
1948 År 1948 
1949 År 1949 
1950 År 1950 
1951 År 1951 
1952 År 1952 
1953 År 1953 
1954 År 1954 
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1955 År 1955 
1956 År 1956 
1957 År 1957 
1958 År 1958 
1959 År 1959 
1960 År 1960 
1961 År 1961 
1962 År 1962 
1963 År 1963 
1964 År 1964 
1965 År 1965 
1966 År 1966 
1967 År 1967 
1968 År 1968 
1969 År 1969 
1970 År 1970 
1971 År 1971 
1972 År 1972 
1973 År 1973 
1974 År 1974 
1975 År 1975 
1976 År 1976 
1977 År 1977 
1978 År 1978 
1979 År 1979 
1980 År 1980 
1981 År 1981 
1982 År 1982 
1983 År 1983 
1984 År 1984 
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1985 År 1985 
1986 År 1986 
1987 År 1987 
1988 År 1988 
1989 År 1989 
1990 År 1990 
1991 År 1991 
1992 År 1992 
1993 År 1993 
1994 År 1994 
1995 År 1995 
1996 År 1996 
1997 År 1997 
1998 År 1998 
1999 År 1999 
2000 År 2000 
2001 År 2001 
2002 År 2002 
2003 År 2003 
2004 År 2004 
2005 År 2005 
2006 År 2006 
2007 År 2007 
2008 År 2008 
2009 År 2009 
2010 År 2010 
2011 År 2011 
2012 År 2012 
2013 År 2013 
2014 År 2014 
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2015 År 2015 
2016 År 2016 
2017 År 2017 
2018 År 2018 
2019 År 2019 
2020 År 2020 
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4.2 Arkiveringsversioner 

4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 
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