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Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande 
varor och transfereringar 

Instruktioner för er som ska lämna uppgifter 

Frågor?  

Behöver ni hjälp med att lämna uppgifterna? Ring 010-479 60 65 eller 
mejla insamling.uht@scb.se. 

Svårt att få fram de exakta uppgifterna i tid? 

Om ni inte hinner ta fram exakta uppgifter går det bra att göra 
uppskattningar. Har ni frågor om detta? Kontakta oss!  
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Instruktioner 
Vilka transaktioner ska rapporteras till undersökningen?  

Ni måste lämna uppgifter om alla periodens transaktioner med 
utlandet avseende  

 Tjänster inklusive immateriella rättigheter  

 Varor för användning i bygg- och anläggningsprojekt som 
utförs i utlandet och där varorna köps in i projektlandet. 

 Transfereringar 

Transaktionerna ska redovisas på respektive SCB-kod och ska även 
landfördelas. Under avsnittet om SCB-koder och definitioner beskrivs 
SCB-koderna och under avsnittet om landkoder finns en förteckning 
över dessa. 

Med utländsk motpart avses juridisk person, fysisk person, 
myndighet, filial och internationell organisation med stadigvarande 
verksamhet i utlandet (med utländsk adress). 

 Undersökningen avser transaktioner som sker mellan de före-
tag/organisationer/myndigheter som har sina stadigvarande 
verksamheter i Sverige, och motparter som har sina stadig-
varande verksamheter i utlandet. 

 Motpartsland (landskod) är den avtalade motparten i 
utlandet. Var själva tjänsten produceras eller tillhandahålls 
har inte någon betydelse. Vart betalningen går har inte heller 
någon betydelse. Istället är fakturans väg ett gott riktmärke.  

 Oavsett om likviden betalas genom svensk eller utländsk 
bank eller via någon form av avräkning ska det medräknas  

 Räkna även med transaktioner med utländsk motpart inom 
koncernen 

 Rapportera intäkter och kostnader för sig (brutto) – 
nettoredovisa inte 

 Ta inte med transaktioner som görs med kortbetalningar. 

 Moms och eventuella punktskatter ska inte ingå i det 
rapporterade värdet. Däremot ska ni redovisa 
momsbetalningar till och från utlandet under avsnittet om 
transfereringar.  
 

Hur redovisar man transaktioner i utländsk valuta? 

Såväl transaktioner i svenska kronor som i utländsk valuta ska ingå.  

 Vid transaktioner i utländsk valuta ska ni i första hand 
använda det bokförda värdet.  

 Om det inte finns något bokfört värde i svenska kronor 
tillgängligt ska ni omräkna beloppet till svenska kronor med 
hjälp av kvartalets genomsnittliga växelkurs.  
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Vilket kvartal gäller? 

 Tjänster rapporteras i det kvartal tjänsten tillhandahålls, varor 
och överlåtelser av rättigheter i det kvartal ägarbyte sker. 

 Transfereringar rapporteras i det kvartal betalningen äger 
rum. 

 Tjänster som fortlöper över flera kvartal, exempelvis bygg- 
och anläggningstjänster, försäkringstjänster och avgifter för 
användning av immateriella rättigheter, rapporteras 
fortlöpande så länge de tillhandahålls.  

 Krediteringar eller fördröjda betalningar (som inte rapporterats till 
oss ännu) som avser tidigare perioder medför att uppgifter lämnade 
i ett tidigare kvartal behöver korrigeras. Ni kan själva uppdatera 
tidigare rapporter genom att skicka in en ny rapport för tidigare 
period. Meddela oss gärna detta via mejl till insamling.uht@scb.se. 

 

Alla transaktioner ska rapporteras i tusental svenska kronor. 

 

Stäm av tjänstehandeln med momsdeklarationen! 

Det finns ett samband mellan de uppgifter avseende tjänstehandel 
som lämnas i undersökningen och de uppgifter som anges i 
momsdeklarationen på främst raderna 21, 22, 39 och 40. Vi 
rekommenderar därför att man stämmer av lämnade uppgifter med 
momsdeklarationen. SCB gör denna avstämning i granskningssyfte. 

I momsdeklarationen anges värdet av de tjänster som köpts in från 
länder inom EU (rad 21) och utanför EU (rad 22). Försäljning av 
tjänster i sin tur anges på rad 39 för inom EU och på rad 40 för 
utanför EU. Om dessa summeras per kvartal bör de ofta 
överensstämma med det som ska rapporteras som tjänster i 
undersökningen. Det finns dock ett flertal efterfrågade tjänster i 
undersökningen som kan vara momsfria eller inte alltid i sin helhet 
ska anges på ovan angivna rader i momsdeklarationen. Observera 
också att kortbetalningar som inte ska tas med i denna undersökning 
kan ingå i ovanstående rader i momsdeklarationen. Dessutom kan 
uppgifter angivna i momsdeklarationen avse en annan period än den 
som ska mätas i undersökningen. 
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SCB-koder och definitioner 
 

1. Reparationstjänster avseende varor 

 

105 Reparationer och underhåll av varor (exkl. datorer och byggnader) 

Omfattar underhålls- och reparationsarbeten som utförs av inhemska enheter 

på varor som ägs av utländska enheter (och vice versa). Reparationerna kan 

utföras i reparatörens lokal eller någon annanstans. Reparationer och 

underhåll på fartyg, luftfartyg och andra transportmedel ingår under denna 

post. Värdet av reparationer och underhåll omfattar alla delar eller material 

som tillhandahållits av reparatören och som ingår i avgiften för underhålls- 

och reparationsarbetet.  

Här ingår inte:  

 Delar och material som debiteras separat  

 Bearbetning som omfattar ingrepp, t.ex. ombyggnad, tillverkning, 

montering, utbyggnad eller renovering, som syftar till att 

åstadkomma en ny eller en ordentligt förbättrad vara  

 Reparationer av datorer och kringutrustning (ingår i SCB-kod 410, 

Datatjänster)  

 Reparationer och underhåll av fasta tillgångar (ingår i SCB-kod 412, 

Bygg- och anläggningstjänster utförda i utlandet respektive SCB-

kod 413, Bygg- och anläggningstjänster utförda i Sverige) 

 Rengöring av transportmedel (ingår i SCB-koder 173 och 193, 

Stödtjänster vid transport) 

 

2. Bygg- och anläggningstjänster  

 

Omfattar uppförande, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta 

tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och 

andra tekniska konstruktioner (inklusive vägar, broar, dammar osv.). 

  

Här ingår: 

 Beredning av byggplatsen (rivning, markarbeten m.m.)  

 Uppförande av byggnader och anläggningar  

 Andra bygg- och anläggningsarbeten (montering av 

byggnadsställningar, grundarbeten, murning, stenläggning m.m.)  

 Relaterat installationsarbete (elinstallationer, isoleringsarbeten, 

VVS-arbeten m.m.)  

 Slutbehandling av byggnader (puts- och fasadarbeten, byggnads- 

och snickeriarbeten, golv- och väggbeläggningsarbeten, måleri- och 

glasmästeriarbeten m.m.)  

 Uthyrning av byggnads- och rivningsmaskiner med förare  

 Projektledning av bygg- och anläggningsprojekt.  

 Montering av förtillverkade byggelement  

 Installationsutrustning som används vid installation  
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Här ingår inte:  

 Större projekt som varar längre tid än ett år och som sköts av lokala 

platskontor i utlandet 

 Uthyrning av maskiner utan förare (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 Arbeten i anslutning till beredning av gruva eller olje- eller gasfält 

(ingår i SCB-kod 451, Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster)  

 Rening av förstörd marksubstans (ingår i SCB-kod 452, 

Avfallshantering och -rening) 

 Arbeten på icke fasta tillgångar  

 Ombyggnader av fartyg, luftfartyg och andra transportmedel  

 Arkitekttjänster (ingår i SCB-kod 443, Arkitekttjänster) 

 

412 Bygg- och anläggningstjänster utförda i utlandet  

 

Som intäkt redovisas alla ersättningar från utländska kunder för bygg- och 

anläggningstjänster utförda i utlandet. Som kostnad redovisas värdet av de 

tjänster som köpts in från utländska motparter för bygg- och 

anläggningsprojekt i utlandet.   

 

OBS! Om bygg- och anläggningsprojekt i utlandet bedrivs via dotterbolag 

eller etablerade filial i utlandet ska i denna enkät endast transaktionerna 

gentemot dotterbolaget/filialen redovisas, inte projektets totala intäkter och 

kostnader.  

 

102 Inköp av varor i projektlandet för bygg- och anläggningsprojekt i 

utlandet  

 

Avser inköp av varor för användning i bygg- och anläggningsprojekt som 

utförs i utlandet och där varorna köps in i projektlandet. 

 

Här ingår inte: 

 Varor för användning i bygg- och anläggningsprojekt i utlandet som 

köps in utanför projektlandet. 

 Eventuell frakt och försäkring som är separat fakturerat ska 

redovisas under godstransporttjänster   

 

413 Bygg- och anläggningstjänster utförda i Sverige  

 

Som intäkt redovisas ersättningar från utländska kunder för bygg- och 

anläggningstjänster utförda i Sverige. Som kostnad redovisas ersättningar till 

utländska motparter för bygg- och anläggningstjänster som utförts i Sverige.  

 

OBS! Utländska företag kan ha svenska dotterbolag och filialer i Sverige. 

Om sådana bolag utför bygg- och anläggningstjänster i Sverige åt svenska 

kunder ska det inte rapporteras i undersökningen. 
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3. Godstransporttjänster 
 

Allmänt gäller att endast godsfrakter som är separat fakturerade, samt 

försäkring för dessa, ska redovisas på variablerna nedan. Frakt och 

fraktförsäkring som ingår i en varas fakturavärde (enligt leveransvillkor) ska 

inte tas med. 

 

Här ingår inte: 

 Tullkostnader (redovisas inte i undersökningen) 

 

140 Godsfrakter på hav  

 

Som intäkt redovisas ersättningar för godstransporttjänster på hav utförda för 

utländsk kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som 

kostnad redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster på hav. 

Endast godsfrakter som faktureras i en separat faktura eller tillsammans med 

fraktförsäkring ska redovisas. 

 

141 Godsfrakter med flyg  

 

Som intäkt redovisas ersättningar för godstransporttjänster med flyg utförda 

för utländsk kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som 

kostnad redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster med flyg. 

Endast godsfrakter som faktureras i en separat faktura eller tillsammans med 

fraktförsäkring ska redovisas. 

 

142 Godsfrakter med tåg  

 

Som intäkt redovisas godstransporttjänster med tåg utförda för utländsk 

kunds räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som kostnad 

redovisas inköp från utlandet av godstransporttjänster med tåg. Endast 

godsfrakter som faktureras i en separat faktura eller tillsammans med 

fraktförsäkring ska redovisas. 

 

143 Godsfrakter på väg  

 

Som intäkt redovisas godstransporttjänster på väg utförda för utländsk kunds 

räkning, dvs. även på uppdrag av utländsk speditör. Som kostnad redovisas 

inköp från utlandet av godstransporttjänster på väg. Endast godsfrakter som 

faktureras i en separat faktura eller tillsammans med fraktförsäkring ska 

redovisas. 

 

 

4. Persontransport- och resetjänster 
 

200 Persontransporter på hav  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med fartyg på hav 

(ej inom Sverige) till utländska företag samt uthyrning av fartyg med 

besättning till utländska kunder för begränsade perioder avseende 
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persontransporter på hav. Som kostnad redovisas inköp av persontransporter 

på hav direkt från utländska bolag och researrangörer samt inhyrning av 

fartyg med besättning från utländska leverantörer för begränsade perioder 

avseende persontransporter på hav. 

  

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska fartyg inom Sverige 

och resor som svenska resenärer gör med utländska fartyg i utlandet 

(ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 In- och uthyrning av fartyg utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

201 Persontransporter med flyg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med flyg (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av flygplan med besättning till 

utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter i eller 

till utlandet. Som kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från 

utländska flygbolag och researrangörer samt inhyrning av flygplan med 

besättning från utländska leverantörer för begränsade perioder avseende 

persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage och andra personliga medföljande artiklar  

 

Här ingår inte:  

 In- och uthyrning av flygplan utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska flygbolag inom 

Sverige och resor som svenska resenärer gör med utländska 

flygbolag i utlandet (ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade 

tjänster)  

203 Persontransporter med tåg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med tåg (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av tåg med förare/besättning 

till utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter. 

Som kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från utländska 

bolag och researrangörer samt inhyrning av tåg med besättning från 

utländska leverantörer för begränsade perioder avseende persontransporter.  
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Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska tåg inom Sverige 

och resor som svenska resenärer gör med utländska tåg i utlandet 

(ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster)  

 In- och uthyrning av tåg utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

204 Persontransporter på väg  

 

Som intäkter redovisas försäljning av persontransporter med buss (ej inom 

Sverige) till utländska företag samt uthyrning av buss med förare till 

utländska kunder för begränsade perioder avseende persontransporter. Som 

kostnad redovisas inköp av persontransporter direkt från utländska bussbolag 

och researrangörer samt inhyrning av bussar med besättning från utländska 

leverantörer för begränsade perioder avseende persontransporter.  

 

Här ingår även:  

 Biljetter som är delar av paketresor  

 Avgifter för extra bagage, fordon och andra personliga medföljande 

artiklar  

 Fakturerade taxiresor i eller till utlandet. Taxiresor som betalas med 

kontokort eller kontanter ska dock inte redovisas i undersökningen. 

 

Här ingår inte:  

 Resor som utländska resenärer gör med svenska bussar eller taxi 

inom Sverige och resor som svenska resenärer gör med utländska 

bussar eller taxi i utlandet (ingår i SCB-kod 222, Övriga 

reserelaterade tjänster) 

 In/Uthyrning av bussar utan besättning (ingår i SCB-kod 401, 

Operationell leasing och uthyrning)  

 

222 Övriga reserelaterade tjänster (logi, konferenser m.m.) 

 
Här redovisas intäkter och kostnader för fakturerade reserelaterade tjänster. 

OBS: Reserelaterade tjänster som betalats med kontokort ska inte redovisas i 

undersökningen 

 

Här ingår: 

 Hotell- och konferensavgifter 

 Intäkter för resor som utländska resenärer gör med svenska bolag 

inom Sverige. Kostnader för resor som svenska resenärer gör med 

utländska bolag i utlandet. Gäller även delar av paketresor. 

 Uthyrning av bilar i Sverige till utlänningar. Svenskars hyra av bilar 

i utlandet. 
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 Intäkter från transfers inom Sverige som utländska resenärer köper 

av svenska bolag samt kostnader för transfers i utlandet som svenska 

resenärer köper av utländska bolag. 

 

Här ingår inte: 

 Ersättningar till anställda avseende kontantutlägg i samband med 

utlandsresor (redovisas inte i undersökningen) 

 

 

5. Andra transporttjänster 
 

402 Postbefordran, kurirtjänster  

 

Omfattar skickande, utdelning och avhämtning av brev, paket, tidningar 

m.m. samt postboxtjänster. Hit hör också försäljning av frimärken och 

postanvisningar samt olika former av budtjänster (bil-, cykel-, MC- m.m.).  

 

Här ingår inte:  

 Etikettering, frankering, kuvertering eller paketering (redovisas på 

SCB-kod 173, Stödtjänster vid transport)  

 Lagring av gods och liknande tjänster (redovisas på SCB-kod 173, 

Stödtjänster vid transport) 

 Internationella posttransporter vilka utförs av transportföretag på 

uppdrag av nationella post- och budföretag (redovisas under avsnitt 

Godstransporttjänster). 

 

 

6. Stödtjänster vid transport 
 

172 Hamn- och farledstjänster 

 

Här redovisas intäkter gällande utförda hamn- och farledstjänster erhållna av 

utländska rederier som trafikerar svenska hamnar och farleder och avgifter 

som svenska rederier erlagt i samband med trafik i utländska hamnar och 

farleder. 

Här ingår: 

 Bogsering och bärgning av fartyg  

 Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för sjöfart  

 Lots- och dockningstjänster  

 

173 Stödtjänster vid transport (hav, flyg, tåg eller väg) 

 

Här redovisas stödtjänster till transport som inte kan redovisas under någon 

av ovanstående SCB-koder. Om stödtjänsterna är anknutna till transporter på 

inlandsvatten ska dessa istället redovisas på kod 193, Stödtjänster vid 

transport på inlandsvatten. 
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Här ingår: 

 Speditionstjänster  

 Lastning och lossning av containrar  

 Lagring, packning och annan godshantering  

 Skeppmäklarersättningar 

 Diverse övriga stödtjänster till sjöfart  

 Flygterminaltjänster  

 Flygledning och flygkontroll  

 Diverse övriga stödtjänster till luftfart  

 Växling och rangering av tåg  

 Övriga stödtjänster till järnvägstransporter  

 Busstationstjänster  

 Vägtulltjänster, tulltjänster för broar och tunnlar  

 Parkeringstjänster  

 Diverse övriga stödtjänster till landtransport  

 

193 Stödtjänster vid transport på inlandsvatten 

 

Här redovisas stödtjänster vid transport enligt beskrivningen ovan som 

utförts på floder, kanaler och sjöar. Vattenvägarna kan tillhöra ett land eller 

delas mellan två eller flera länder. 

 

 

7. Försäkringspremier 

 

Här redovisas premier för försäkringar som erhållits från utländska 

försäkringstagare och premier som betalats till försäkringsbolag i utlandet.  

302 Liv-, kapital- och pensionsförsäkring 

Här redovisas premier gällande tecknade liv-, kapital- och  

pensionsförsäkringar. 

Här ingår inte: 

 Transaktioner gällande lagstadgade socialförsäkringsavgifter till 

utlandet (redovisas på SCB-kod 561, Övriga transfereringar) 

309 Fraktförsäkring 

Här redovisas erhållna och betalade premier gällande tecknade försäkringar 

avseende stöld, skada och förlust av gods i samband med godstransporter.  

Här ingår inte: 

 Premier gällande transportmedel (redovisas på SCB-kod 303, Övrig 

direktförsäkring) 

303 Övrig direktförsäkring 

Här redovisas erhållna premier från utländska kunder och betalade premier för 

försäkringar tecknade i försäkringsbolag i utlandet gällande andra 

direktförsäkringar än liv-, kapital-, pensions- och fraktförsäkringar.  
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Här ingår:  

 dödsfallsförsäkring utan sparande 

 olycksfalls- och sjukförsäkring (om inte dessa tillhandahålls som en 

del av ett offentligt socialförsäkringssystem) 

 sjöfarts-, luftfarts- och annan transportförsäkring 

 brandförsäkring och annan egendomsförsäkring 

 förmögenhetsskadeförsäkring 

 allmän ansvarsförsäkring  

 annan försäkring, t.ex. reseförsäkring och försäkring avseende lån 

och kreditkort. 

310 Återförsäkring 

Här redovisas erhållna och betalade premier gällande återförsäkringar i 

återförsäkringsbolag i utlandet. 

 

 

8. Försäkringsersättningar  

 

Här redovisas försäkringsersättningar som erhållits från försäkringsbolag i 

utlandet och ersättningar som betalats till utländska försäkringstagare.  

714 Liv-, kapital- och pensionsförsäkring 

Här redovisas erhållna och betalade ersättningar gällande tecknade liv-, 

kapital- och pensionsförsäkringar. 

 

Här ingår inte: 

 Transaktioner gällande lagstadgade socialförsäkringsavgifter till 

utlandet (redovisas på SCB-kod 561, Övriga transfereringar)  

545 Fraktförsäkring 

Här redovisas erhållna och betalade ersättningar gällande tecknade 

försäkringar avseende stöld, skada och förlust av gods i samband med 

godstransporter.  

 

Här ingår inte: 

 Ersättningar gällande transportmedel (redovisas på SCB-kod 546, 

övrig direktförsäkring)  

546 Övrig direktförsäkring 

Här redovisas erhållna ersättningar för försäkringar tecknade i 

försäkringsbolag i utlandet och betalade ersättningar till utländska kunder 

gällande andra direktförsäkringar än liv, pensions- och fraktförsäkringar.  

 

Här ingår: 

 Dödsfallsförsäkring utan sparande 

 Olycksfalls- och sjukförsäkring (om inte dessa tillhandahålls som en 

del av ett offentligt socialförsäkringssystem) 

 Sjöfarts-, luftfarts- och annan transportförsäkring 
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 Brandförsäkring och annan egendomsförsäkring 

 Förmögenhetsskadeförsäkring 

 Allmän ansvarsförsäkring  

 Annan försäkring, t.ex. reseförsäkring och försäkring avseende lån 

och kreditkort 

547 Återförsäkring 

Här redovisas erhållna och betalade ersättningar avseende 

återförsäkringar. 

 

9. Finansiella förmedlingstjänster 
 

321 Stödtjänster till försäkring 

 
Här ingår transaktioner som är nära knutna till försäkrings- och  

pensionfondsverksamhet. Omfattar försäkringsagenters provision, 

försäkringsmäklartjänster och försäkringsagenters tjänster, konsulttjänster 

avseende försäkringar och pensioner, värderings- och regleringstjänster, 

aktuarietjänster, administration och försäljning av varor som räddats från 

brand, översvämning etc. samt kontroll av försäkringsersättningar. 

 

331 Finansiella tjänster 

 

Här ingår finansiella tjänster som är explicit avgiftsbelagda: 

 Avgifter för mottagande av insättningar och utlåning 

 Avgifter för engångsgarantier 

 Avgifter eller straffavgifter för tidig eller sen återbetalning  

 Kontoavgifter 

 Avgifter som avser reimburser 

 Avgifter som avser kreditkortstjänster 

 Provisioner  

 Avgifter som avser finansiell leasing (ej räntekostnader och 

amorteringar) 

 Avgifter som avser factoring 

 Avgifter som  avser garantigivning (underwriting) 

 Avgifter som avser clearing av betalningar 

 Finansiella rådgivningstjänster 

 Förvaring av finansiella tillgångar eller investeringsmetaller 

 Förvaltning av finansiella tillgångar 

 Bevakningstjänster 

 Likviditetstjänster 

 Tjänster som avser riskövertagande (ej försäkring) 

 Tjänster avseende fusioner och förvärv 

 Kreditvärderingstjänster 

 Börshandelstjänster 
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 Tjänster avseende stiftelser 

 

Här ingår inte:  

 Courtage vid köp- och försäljning av aktier (redovisas inte i denna 

undersökning)  

 Räntor och andra kapitalkostnader för finansiella leasingkontrakt 

(ska ej redovisas i denna undersökning). Finansiell leasing är ett 

kontrakt där leasegivaren som rättslig ägare av en tillgång överför 

merparten av riskerna och avkastningen knutet till ägandet av 

tillgången till leasetagaren.  

 Omsättning från handel med finansiella instrument (ska ej redovisas 

i denna undersökning)  

 Indirekta tjänster (marginaler) i samband med handel med 

räntebärande papper (ska ej redovisas i denna undersökning). 

 

335 Pensionstjänster  

 

Här redovisas intäkter och kostnader för tjänster som tillhandahålls av fonder  

som är inrättade för att ge inkomster på pension och förmåner vid dödsfall  

eller invaliditet, för särskilda grupper av arbetstagare inom staten eller 

genom försäkringsföretag på uppdrag av anställda.  

 

336 Tjänster relaterade till standardiserade garantier  

 

Standardiserade garantitjänster är tjänster med anknytning till 

standardiserade garantisystem. De är arrangemang där en part (garanten) åtar 

sig att täcka förluster om låntagaren inte kan betala räntor och amorteringar 

enligt avtal. 

 

 

10. Data-, informations- och telekommunikationstjänster 
 

403 Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit m.m.  

 

Här redovisas tjänster för överföring av ljud, bilder och annan information 

genom fasta telefonnätet, mobiltelefonnätet, telex, telegram, radiering, kabel, 

satellit, e-post, telefax. Här ingår även Internettjänster, Business-network-

tjänster, telekonferenser och Online-Access-tjänster på Internet.  

 

Här ingår inte:  

 Installationstjänster avseende utrustning till telefonnät (redovisas på 

SCB-koderna 412, Bygg- och anläggningstjänster utförda i utlandet 

respektive 413, Bygg- och anläggningstjänster utförda i Sverige)  

 Databastjänster och andra liknande datatjänster för tillgång och 

bearbetning av data i databasservrar (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster eller SCB-kod 411, Informationstjänster)  

 Värdet av programvara som levererats elektroniskt (redovisas på 

SCB-kod 410, Datatjänster)  
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 Värdet av audiovisuella produkter som levererats elektroniskt 

(redovisas under SCB-kod 460, Audiovisuella och konstnärliga 

tjänster) 

410 Datatjänster 

  

Omfattar utveckling, planering och styrning av datasystem samt program. 

Datatjänster omfattar även licensavgifter för användningen av programvara 

samt även överlåtelse av upphovsrätten till programvara. 

 

Här ingår:  

 Konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och 

implementeringstjänster  

 Programmering av standardprogram (system- och användarverktyg 

samt tillämpningsprogram)  

 Andra konsulttjänster avseende system- och programvara 

(systemanalys, systemdesign, utveckling av kundspecifik 

programvara, systemunderhåll m.m.)  

 Underhåll och reparation av datorer och kringutrustning  

 Support och utbildning som en del av konsultverksamhet samt 

övriga databehandlingstjänster såsom dataregistrering, tabulering, 

datordrifttjänster och upprätthållande av serverutrymme på 

webbsidor/webbhotell m.m.  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

programvara (användarlicenser) till exempel programvara för 

dataspel 

 Överlåtelse av upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer 

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för licenser för att reproducera och/eller sprida 

programvara (redovisas på SCB-kod 425, Avgifter för användning 

av immateriella rättigheter)  

 Intäkter/kostnader avseende användarlicenser för 

standardprogramvara som tillhandahålls på ett fysiskt medium med 

obegränsad användarrätt (redovisas inte i undersökningen)  

 Databastjänster (redovisas på SCB-kod 411, Informationstjänster) 

 Leasing av datorer utan operatör (Redovisas på SCB-kod 401, 
Operationell leasing och uthyrning) 

 
411 Informationstjänster  

 

Omfattar nyhetsbyrå, databastjänster och övriga informationstjänster.  
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Här ingår:  

 Tillhandahållande av nyheter, fotografier och featureartiklar till 

medierna. 

 Databasutveckling, datalagring och spridning av data och databaser 

(inklusive register och sändlistor), både online och via magnetiska, 

optiska och tryckta medier 

 Portaler med söktjänst (söktjänster som hittar internetadresser när 

besökaren anger sökord) 

 Direkta, enskilda prenumerationer på tidningar och tidskrifter med 

post, elektronisk överföring eller andra medel 

 Andra nätmaterialtjänster  

 Biblioteks- och arkivtjänster 

 Nedladdat material som inte är programvara eller audiovisuella 

produkter 

 

Här ingår inte: 

 Massprenumerationer på tidningar och tidskrifter med post (ingår 

inte i undersökningen) 

 Nedladdat material som är programvara (ingår i SCB-kod 410, 

Datatjänster)  

 Nedladdat material som är audiovisuella produkter (ingår i SCB-

kod 460, Audiovisuella och konstnärliga tjänster)  

 

 

11. Immateriella rättigheter 
 

425 Avgifter för användning av immateriella rättigheter (exkl. 

nyttjanderättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

  

Omfattar intäkter och kostnader för användning av immateriella rättigheter 

såsom avgifter för licenser och royalties.   

 

Här ingår:  

 Avgifter för användning av rättigheter (som patent, varumärken, 

upphovsrätter, industriella processer och formgivningar, inklusive 

handelshemligheter och franchising) som inte avser programvara 

eller audiovisuella produkter. Dessa rättigheter kan uppstå genom 

såväl forskning och utveckling som marknadsföring. 

 Avgifter för licenser för att reproducera eller sprida immateriella 

rättigheter som ingår i producerade original eller prototyper (t.ex. 

upphovsrätten till böcker och manuskript, programvara, 

kinematografiska verk och ljudupptagningar) och tillhörande 

rättigheter (t.ex. för liveuppträdanden samt tv-, kabel- eller 

satellitsändningar).  

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

programvara/audiovisuellt material (redovisas på SCB-kod 410, 
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Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster)  

 Överlåtelse av upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på SCB-

kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU) 

 Överlåtelse av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

(redovisas på SCB-kod 723, Försäljning och köp av icke 

producerade, icke finansiella tillgångar) 

 

427 Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU (exkl. 

rättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

 

Omfattar patent, upphovsrätter/copyright med ursprung i forskning och 

utveckling samt industriella processer och mönster (inbegripet 

företagshemligheter). 

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter med ursprung i 

FoU (redovisas i SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter) 

 Överlåtelse av upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

(redovisas på SCB-kod 723, Försäljning och köp av icke 

producerade, icke finansiella tillgångar) 

 

723 Försäljning och köp av icke producerade, icke finansiella tillgångar 

 

Här redovisas överlåtelser av icke producerade, icke finansiella tillgångar. 

 

Här ingår: 

 Naturresurser  

 Marknadsföringstillgångar (varunamn, varumärken) och goodwill 

 Kontrakt och avtal samt licenser som ej anges i undantagen nedan 

 

Här ingår inte:  

 Överlåtelse av upphovsrätt/copyright till programvara och 

applikationer, audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 410, 

Datatjänster respektive SCB-kod 460, Audiovisuella och 

konstnärliga tjänster) 

 Överlåtelse av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på SCB-

kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU) 

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter. Redovisas 

under följande respektive tjänster: 



 mars 2021  Sida 

 
 17 (23) 

 
  

 

   
 

- 425, Avgifter för användning av immateriella rättigheter(exkl. 

nyttjanderättigheter för programvara och audiovisuellt material) 

- 410, Datatjänster  

- 460, Audiovisuella och konstnärliga tjänster 

 

12. Forsknings- och utvecklingstjänster 
 

426 Tillhandahållande av kundanpassad och icke-kundanpassad FoU 

 

Här redovisas intäkter och kostnader för forsknings-och utvecklingstjänster 

som görs på uppdrag och omfattar grundforskning, tillämpad forskning och 

experimentell utveckling av nya produkter och processer.  

 

Här ingår inte:  

 Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i FoU (redovisas på 

SCB-kod 427, Försäljning och köp av rättigheter med ursprung i 

FoU)  

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter med ursprung i 

FoU (redovisas i SCB-kod 425, Avgifter för användning av 

immateriella rättigheter) 

 

428 Övrig forskning och utveckling 

 

Här redovisas testning och annan produkt- och processutveckling som inte 

går att hänföra till SCB-kod 426 Tillhandahållande av kundanpassad och 

icke-kundanpassad FoU eller SCB-kod 427 Försäljning och köp av 

rättigheter med ursprung i FoU. 

 

 

13. Kultur-, utbildnings-, sjukvårdstjänster m.m. 
 

233 Utbildningstjänster utförda i Sverige  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av utbildningstjänster 

utförda i Sverige. Som kostnad redovisas inköp från utländska företag av 

utbildningstjänster utförda i Sverige.  

 

Här ingår:  

 Avgifter för korrespondenskurser  

 Ersättningar för sändning av utbildningsprogram  

 Avgifter för deltagande i utbildning i Sverige 

 

234 Utbildningstjänster utförda i utlandet  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av utbildningstjänster 

utförda i utlandet. Som kostnad redovisas inköp från utländska företag av 

utbildningstjänster utförda i utlandet.   
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Här ingår:  

 Erhållna ersättningar för korrespondenskurser  

 Erhållna ersättningar för sändning av utbildningsprogram  

 Avgifter för deltagande i utbildning i utlandet  

 

235 Sjukvårdstjänster utförda i Sverige  

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av 

sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i Sverige. Som kostnad redovisas 

inköp från utländska företag av sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i 

Sverige.  

 

236 Sjukvårdstjänster utförda i utlandet  

 

Som intäkt redovisas försäljning till utländska företag av 
sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i utlandet. Som kostnad redovisas 
inköp från utländska företag av sjukvårdsrelaterade tjänster utförda i 
utlandet. 
 

460 Audiovisuella och konstnärliga tjänster 

 

Omfattar tjänster och därmed sammanhängande avgifter för produktion av 

film (på kino- och videofilm), radio- och tv-program (direktsända eller 

bandade) och musikupptagningar.  

 

Här ingår: 

 Uthyrning av audiovisuella och närbesläktade produkter  

 Tillgång till krypterade tv-kanaler (t.ex. kabel- eller satellittjänster) 

 Ersättningar som erhållits av utövande konstnärer (skådespelare, 

musiker, dansare), författare, kompositörer osv.  

 Massproducerade audiovisuella produkter som köps eller säljs för 

permanent bruk och levereras elektroniskt (via nedladdning) 

 Avgifter för användning av immateriella rättigheter avseende 

audiovisuellt material (användarlicenser) till exempel strömning 

över internet av ljud- och videofiler (streaming) 

 Överlåtelse av upphovsrätt/copyright till audiovisuellt material 

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för licenser för att reproducera och/eller sprida 

audiovisuella produkter (redovisas på SCB-kod 425, Avgifter för 

användning av immateriella rättigheter)  

 Intäkter/kostnader avseende användarlicenser för audiovisuellt 

material som tillhandahålls på ett fysiskt medium med obegränsad 

användarrätt (redovisas inte i denna undersökning)  

 

461 Tjänster inom kultur och rekreation  

 

Omfattar tjänster med anknytning till museer och annan verksamhet inom 

kultur, idrott, hasardspel eller rekreation. 
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465 Övriga personliga tjänster  

 

Omfattar sociala tjänster, hushållsnära tjänster m.m. 

 

 

14. Andra affärstjänster 
 

401 Operationell leasing och uthyrning 

 

Omfattar uthyrning av producerade tillgångar i former som gör att 

leasetagaren kan nyttja en materiell tillgång men inte innebär någon 

överföring av merparten av ägandeskapets risker och nytta till leasetagaren. 

Begreppet uthyrning används oftast i fråga om byggnader eller utrustning.  

 

Här ingår:  

 Avgifter för charter – utan manskap – av fartyg, luftfartyg och 

transportutrustning 

 Avgifter för annan slags utrustning – utan operatör – inbegripet data- 

och teleutrustning  
 

Här ingår inte:  

 Kostnader och intäkter avseende finansiella leasingavtal. Med ett 

finansiellt leasingavtal avses ett hyresavtal där de ekonomiska risker 

och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt 

väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Kostnader och 

intäkter avseende finansiella leasingavtal redovisas som följande: 

- Räntor och amorteringar avseende finansiella leasingkontrakt ska ej 

redovisas i denna undersökning 

- Värdet av de varor som innehas till följd av ett nytecknat finansiellt 

leasingkontrakt ska ej redovisas i denna undersökning. 

- Löpande avgifter avseende finansiella leasingkontrakt redovisas på 

SCB-kod 331, Finansiella tjänster 

 Uthyrning av telekommunikationslinjer (redovisas på SCB-kod 403, 

Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit m.m.)  

 Uthyrning av fartyg, flygplan, bilar, transportmateriel, tågvagnar och 

dylikt med besättning eller manskap (redovisas under avsnitt 

Godstransporttjänster alternativt avsnitt Bygg- och 

anläggningstjänster avseende sådana fordon som hyrs inom bygg- 

och anläggningsprojekt)  

 Uthyrning av bilar i Sverige till utlänningar. Svenskars hyra av bilar 

i utlandet. (ingår i SCB-kod 222, Övriga reserelaterade tjänster) 

 

430 Juridiska tjänster  

 

Omfattar juridisk rådgivning och representation i juridiska ärenden, 

beredning av juridiska dokument och instrument.  
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432 Redovisnings- bokförings- och revisionstjänster  

 

Här redovisas konsulttjänster inom redovisnings-, revisions- och 

bokföringstjänster, skatterådgivning och beredning av deklarationer och 

analys av bokslutsuppgifter.  

 

433 Konsulttjänster avseende företags förvaltning, organisation och styrning 

samt PR-tjänster 

 

Omfattar rådgivning och hjälp till företag avseende verksamhetsinriktning 

och företagsstrategier samt övergripande planering, organisation och 

styrning inom organisationer. Häri ingår förvaltningsarvoden (management 

fees); förvaltningsrevision; styrning av marknaden, mänskliga resurser, 

produktionsstyrning och rådgivning avseende projektledning; samt 

rådgivning och hjälp avseende metoder att förbättra kundernas image och 

deras relationer till institutioner och allmänheten. 

  

440 Reklam- och marknadsföringstjänster  

 

Omfattar utformning, skapande och marknadsföring av reklam av 

reklambyråer; mediaplacering, inklusive inköp och försäljning av 

reklamutrymme; utställningstjänster som tillhandahålls av handelsmässor; 

säljfrämjande åtgärder för produkter i utlandet; marknadsundersökningar; 

telemarketing; samt opinionsundersökningar om olika frågor. 

 

443 Arkitekttjänster  

 

Omfattar utformning av byggnader, mark och landskap. Här ingår 

byggnadsritningar, arkitektsrådgivning, projektering, stadsplanering, 

landskapsarkitektur och andra arkitekttjänster.  

 

444 Ingenjörstjänster  

 

Omfattar konstruktion, utveckling och användning av maskiner, material, 

instrument, strukturer, processer och system. Tjänster av denna typ innefattar 

tillhandahållande av konstruktioner, ritningar och studier med anknytning till 

tekniska projekt.  

 

Här ingår inte:  

 Tekniska tjänster i anslutning till olje- och gasfält (redovisas på 

SCB-kod 451, Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster) 

 Skadevärdering (redovisas på SCB-kod 321, Stödtjänster till 

försäkring) 

 Montering av styrsystem för industriella processer (även till 

automatiserade produktionsanläggningar) (redovisas på SCB-kod 

412, Bygg- och anläggningstjänster utförda i utlandet respektive 

SCB-kod 413, Bygg- och anläggningstjänster utförda i Sverige)  
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445 Vetenskapliga och andra tekniska tjänster  

 

Omfattar lantmäteri, kartritning, provning och certifiering av produkter samt 

teknisk inspektion.  

 

450 Jord- och skogsbrukstjänster 

Här redovisas tjänster vid skörd, tillhandahållande av jord- och 

skogsbruksmaskiner med förare, behandling av grödor, 

skadedjursbekämpning, djurpensionat, djurskötsel och tjänster i samband 

med avel. Tjänster inom jakt, viltvård, fiske, skogsbruk och skogsavverkning 

ingår också här, liksom veterinärtjänster.  

451 Gruvdrift- och oljeutvinningstjänster 

 

Omfattar tjänster som tillhandahålls på olje- och naturgasfält, inklusive 

borrningstjänster, uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn samt 

cementering av hus till olje- och naturgaskällor. Omfattar även service till 

prospektering och utforskning av mineral samt gruvteknik och geologiska 

undersökningar. 

 

452 Avfallshantering och -rening 

 

Omfattar insamling och bortskaffande av avfall, återställande, sanering och 

andra miljöskyddstjänster. Omfattar även alla andra tjänster för sanering och 

återställande av miljön, såsom produktion och koldioxidkompensation eller 

lagring av koldioxid som inte klassificeras under någon mer specifik 

kategori.  

 

473 Provisioner vid varu- och tjänsteförmedling 

 

Här redovisas provisioner avseende varu- och tjänsteförmedling som  

erhållits vid förmedlingsuppdrag utförda åt utländska företag/enheter eller 

erlagts för förmedlingsuppdrag utförda av utländska agenter eller 

kommissionärer.  

 

Här ingår:  

 Agentprovisioner  

 Provisioner till kommissionärer  

 Mäklararvoden  

 Provisioner och avgifter i samband med auktionsförsäljning  

 

Här ingår inte:  

 Avgifter för franchising (ingår i SCB-kod 425, Avgifter för 

användning av immateriella rättigheter)  

 Mäklararvoden avseende försäkringar (ingår i SCB-kod 321, 

Stödtjänster till försäkring) och finansiella tjänster (ingår i SCB-kod 

331, Finansiella tjänster)  
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 Speditions- och skeppsmäklarersättningar (ingår i SCB-kod 173, 

Stödtjänster vid transport) 

 

462 Övriga affärstjänster 

 

Här redovisas endast tjänster som inte kan föras till något annat tjänsteslag.  

 

Här ingår 

 Distribution av vatten, ånga, gas och andra petroleumprodukter samt 

kyla (om dessa anges separat från överföringstjänster) 

 Jobbmatchningstjänster 

 Säkerhets- och detektivtjänster 

 Översättning och tolkning 

 Fototjänster 

 Förlagsverksamhet 

 Städning av fastigheter 

 Fastighetstjänster 

 

 

15. Transfereringar 
 

Transferering är ett begrepp som motsvarar tillhandahållandet av en vara, 

tjänst, finansiell tillgång eller annan icke producerad tillgång men utan 

erhållandet av en motprestation av ekonomiskt värde. Med detta avses bl.a. 

gåvor och bidrag men också medlemsavgifter, skadestånd, böter och 

efterskänkande av skulder. 

 

510 Bistånd till andra länder  

 

521 EU-bidrag och –avgifter 

 

Här rapporteras endast bidrag och avgifter direkt mot EU-institutioner. Om 

hanteringen sker via svensk myndighet eller annan organisation ska det inte 

rapporteras här. 

 

540 Bidrag från/till övriga internationella organisationer 

 

561 Övriga transfereringar (t.ex. medlemsavgifter, skadestånd) 

 

Här redovisas löpande transfereringar som inte ingår i någon annan SCB-

kod. Omfattar bland annat medlemsavgifter, skadestånd, böter och 

straffavgifter. 

 

Här ingår även:  

 Lagstadgade socialförsäkringsavgifter till utlandet 

 Betalningsförmedlares utförande av transfereringar mellan hushåll 

(remitteringar) 

 Obligatoriska avgifter (utan motprestation) till myndigheter som inte 

är EU-institutioner 
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Här ingår inte:  

 Koncernbidrag 

 Obligatoriska avgifter (utan motprestation) till myndigheter som är 

EU-institutioner (ingår i SCB-kod 521) 

 

562 Moms  

 

Här redovisas transfereringar som avser moms. Momsbetalningar från 

utlandet kan exempelvis avse moms som är återvunnen från 

skattemyndigheter i andra länder eller momsöverföringar från koncernbolag 

eller andra bolag. Momsbetalningar till utlandet kan exempelvis avse moms 

som ska betalas till skattemyndigheter i utlandet eller till koncernbolag eller 

andra bolag. Observera att momsöverföringar som inte passerar svensk 

gräns inte ska rapporteras i denna undersökning. Momsöverföringar som 

transfereras genom svenska Skatteverket ska inte heller medräknas. 

 

564 Efterskänkta skulder  

 

Efterskänkande av skuld är en frivillig annullering av hela eller delar av en 

skuldförbindelse inom ramen för en avtalsenlig överenskommelse mellan en 

borgenär och en gäldenär. 

Här ingår inte:  

 Avskrivningar av skulder utan överenskommelse (write-offs)  


