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Om undersökningen 

Syfte och användning  
Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och 

mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den 

svenska industrin producerat under året. 

Inom Sverige används statistiken främst av samhällets organ och 

näringslivets organisationer. Det främsta användningsområdet är för 

produktionsberäkningar för mineralutvinnings- och 

tillverkningsindustrin i Nationalräkenskaperna. Industrins 

varuproduktion ingår även i en inom EU samordnad undersökning, 

Prodcom (Produktionsstatistik inom Gemenskapen). Inom EU vill man 

även mäta värdet och den mängd returråvara som produceras under 

året. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna ska avse räkenskapsåret 2021. För företag med brutet 

räkenskapsår gäller att uppgifterna ska avse det räkenskapsår som 

avslutats mellan 2021-05-01 och 2022-04-30.  

Vilka företag ingår i enkätundersökningen? 
Enkätundersökningen omfattar alla företag med industriell verksamhet 

och med minst 20 anställda under 2021.  

För att uppfylla kravet på redovisning av varuspecificerad statistik 

omfattas också mindre företag med en nettoomsättning över 75 

miljoner kronor under 2020.  

För nedanstående branscher är gränsen sänkt så att företag med minst 

10 anställda omfattas: 

SNI Benämning 

08 Annan utvinning av mineral 

20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter  

23.5 Tillverkning av cement, kalk och gips 

23.6  Tillverkning av varor av betong, cement och gips 

23.7  Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 

23.9  Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska 

produkter 

För ytterligare information om undersökningen, se 

Kvalitetsdeklaration.  

www.scb.se › Hitta statistik › Näringsverksamhet › Näringslivets struktur › 

Industrins varuproduktion (IVP) › Dokumentation › Statistikens kvalitet 

https://scb.se/contentassets/5c89696f0b044be4a0b940874d9d5eae/nv0119_kd_2020_bs_210630.pdf
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Sekretess och uppgiftsskyldighet 
Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är 

sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Det föreligger lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till SCB. I 

Svensk författningssamling (SFS 2001:99, 2001:100) anges att 

statistiken är obligatorisk. Företag som ej fullgjort sina skyldigheter kan 

därmed föreläggas med och tilldömas vite. SCB:s särskilda föreskrifter 

som avser statistik över Industrins varuproduktion finns publicerad i 

Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS 2021:33). 

Publicering av resultat 
Uppgifterna publiceras i de statistiska databaserna på www.scb.se dels 

den 30 juni 2022, dels i april 2023 då uppgifter per detaljerat 

varunummer publiceras. Företag med känsliga uppgifter kan vända sig 

till SCB och begära att dessa uppgifter ej ska ingå i redovisningen. 

Sekretess gäller endast då företagets lämnade uppgifter kan röjas när 

uppgifterna publiceras. 

Elektronisk blankett 

De uppgifter ni ska rapportera ska avse hela organisationsnumret. 

Endast uppgifter för 2021 ska anges. Uppgifter för 2020 ska endast 

korrigeras om de är felaktiga. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna ska avse räkenskapsåret 2021. För företag med brutet 

räkenskapsår gäller att uppgifterna ska avse det räkenskapsår som 

avslutats mellan 2021-05-01 och 2022-04-30.  

Levererad returråvara 
Här avses den returråvara (råmaterial) som har producerats och 

återförts till tillverkningsindustrin.  

För att få en returråvara krävs en omvandlingsprocess, antingen 

mekanisk eller kemisk. Typisk input består av avfall och skrot, 

sorterat eller osorterat, men inte direkt användbart i den 

industriella processen.  

I blanketten finns två varunummer. För respektive varunummer 

rapporteras den mängd returråvara med tillhörande 

https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/uppgiftslamnande/scb-fs-202133/
http://www.scb.se/
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försäljningsvärde som har producerats och sålts (återförts) till 

tillverkningsindustrin under året.  

Kvantitet 
Den efterfrågade kvantiteten ska anges i ton. 

 

Om det är svårt att ange en exakt kvantitetsuppgift går det bra att 

lämna uppskattad kvantitet för varunumret.  

Värde 
Försäljningsvärdet redovisas i 1000-tals kronor.  

Försäljningsvärdet ska beräknas på grundval av priset fritt fabrik under 

redovisningsperioden. Intäkterna redovisas efter avdrag för 

kassarabatter, övriga rabatter, mervärdesskatter och annan skatt som är 

direkt knuten till försäljning samt efter avdrag för separat uttagna 

fraktkostnader. 

Ingen tillverkning av returråvara 
Om företaget inte har denna typ av produktion anges noll i värde. 

Därefter kommer ni att uppmanas att lämna en kommentar där ni 

beskriver företagets verksamhet. Vid oklarheter kommer SCB att 

kontakta er. 

Äger ni alla insatsvaror? 
Denna fråga är frivillig. 

Här avses de insatsvaror som ni bearbetar till returråvara. 

Syftet med denna fråga är att fånga upp den produktion som görs där 

beställaren står för större delen av insatsvarorna, så kallad 

lönbearbetning. Anledningen till att vi behöver ha denna information 

är dels att prisbilden ser annorlunda ut beroende på om det 

producerande företaget äger råvarorna eller inte. Vi behöver också 

informationen för att förhindra dubbelräkning i de fall där både det 

producerande företaget och det företag som äger råvarorna rapporterar 

in uppgifter.  

Om ni svarar nej på frågan om ni äger alla insatsvaror, kommer ni få två 

frivilliga följdfrågor. För dessa önskar vi att ni anger vilket/vilka företag 

som äger insatsvarorna samt hur stor del av insatsvarorna som dessa 

äger.  

Information och tidsåtgång 
 

Information du vill lämna till oss 
Förändringar i verksamheten som kan påverka denna undersökning 
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anges här. Det kan t.ex. vara om delar av verksamheten har sålts, till 

vem verksamhet har sålts etc.  

Tidsåtgång  
Denna fråga är frivillig.  

SCB arbetar aktivt med att minska den tid som företag och 

organisationer lägger på att lämna uppgifter. Därför är vi tacksamma 

om ni svarar på vår frivilliga fråga.  

 


