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Lämna uppgifter i webblankett
Att tänka på när du svarar på våra frågor
- För att underlätta ditt uppgiftslämnande innehåller blanketten förtryckta
personnummer och namn från SCB:s kontrolluppgiftsregister.
- Ta inte bort namn och personnummer som redan finns i blanketten.
- Om det finns uppgifter över personer som har slutat, ska yrkeskod om möjligt sättas för
de arbetsuppgifter personen hade innan anställningen upphörde.
- Saknas det förtryckta uppgifter i blanketten över personer i företaget ska de skrivas till.
Det gäller även ägare/företagare. Personnumret anges med 12 siffror t. ex. 195511223344
(utan bindestreck).
- Vi ber dig att svara med yrkeskoder i så stor utsträckning som möjligt. Om du inte
hittar en lämplig yrkeskod vill vi att du ger en detaljerad yrkesbeskrivning. Skriv
exempelvis löneassistent istället för assistent, civilingenjör-bygg istället för ingenjör,
teletekniker istället för tekniker och datakonsult istället för konsult.
- Om en person har flera olika arbetsuppgifter inom företaget ska koden sättas efter de
arbetsuppgifter som dominerar tidsmässigt. En företagsledare som arbetar som
systemutvecklare största delen av tiden får kod 2512, systemutvecklare.
- Har en person även arbetsuppgifter i ett annat företag är det koden för personens
huvudsakliga arbetsuppgifter i ert företag som ska redovisas i blanketten.

1. Kontaktuppgifter
På första sidan fyller du i uppgifter om kontaktperson. Namn och telefonnummer är
obligatoriskt att fylla i. Detta behöver vi för att kunna kontakta dig med eventuella frågor.
Du kan lägga till kontaktpersoner genom att klicka på
.

2/3

2. Svara
2.1 Inledande frågor
Innan du kommer till sidan där du ska fylla i yrkesuppgifter får du några inledande frågor
om företaget. Markera det alternativ som stämmer bäst in på er verksamhet.
2.2 Webblankett eller Excelfil
Om du svarar för ett företag/verksamhet med fler än 44 anställda får du valet att lämna
uppgifter via webblankett eller Excelfil. Välj webblankett.

2.3 Lista över anställda – fyll i yrkeskod
För att underlätta ditt uppgiftslämnande innehåller blanketten förtryckta personnummer
och namn från SCB:s kontrolluppgiftsregister. Vi ber dig att svara med koder i så stor
utsträckning som möjligt. Om du inte hittar en lämplig SSYK-kod kan du beskriva
personens arbetsuppgifter i kolumnen ”Yrke/huvudsakliga arbetsuppgifter”.
En SSYK-kod ska fyllas i för respektive person i listan. SSYK-koder används för att
klassificera yrken efter det arbete som utförs. Om det har tillkommit personer i företaget
kan du lägga till dem genom att klicka på
. Det gäller även
ägare/företagare som tar ut lön i företaget.
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SSYK-koder
Du kan söka fram lämpliga SSYK-koder genom att klicka på förstoringsglaset
, som
finns på varje rad. Skriv in yrket du vill söka på, exempelvis ”butiksbiträde”. En lista på
yrken som innehåller ordet ”butiksbiträde” visas. Hittar du yrket du söker, så klickar du
på det och då överförs SSYK-kod och yrkesbenämning till blanketten. Vill du ha mer
detaljerad information om vad ett yrke innehåller så klickar du på bredvid
yrkesbenämningen. Om du redan vet vilken SSYK-kod som ska fyllas i, kan du fylla i
SSYK-koden direkt, utan att gå via sökfunktionen.
2.4 Tidsåtgång och övriga upplysningar
På sida 5 kan du svara på en frivillig fråga om hur lång tid det tog att fylla i blanketten.
Här finns även en möjlighet att skriva en kommentar.

3. Skicka in
I sista bilden klickar du på” Skicka in”.

4. Bekräftelse
När du har skickat in kommer en bekräftelse där du ser att uppgifterna är överförda till
SCB. Du är nu klar med uppgiftslämnandet och kan logga ut.

