
 

 

Statistiska centralbyråns 
författningssamling 
 
ISSN: 0284-0308 
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund 

 
 
 SCB-FS 2019:6 
 Utkom från trycket
 den 6 mars 2019 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 

2 

 
3 

 
4 

  

att gälla. 
 
 
 
 

Statistiska centralbyråns
författningssamling
ISSN: 0284-0308
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund

SCB-FS 2019:19
Utkom från trycket
den 15 juli 2019

 

 

Statistiska centralbyråns 
författningssamling 
 
ISSN: 0284-0308 
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund 

 
 
 
 SCB
 Utkom från trycket 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Statistiska centralbyråns 
författningssamling 
 
ISSN: 0284-0308 
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Statistiska centralbyråns 
författningssamling 
 
ISSN: 0284-0308 
Utgivare: Chefsjurist Joachim Angermund 

 
 
 SCB-FS 2022:9 
 Utkom från trycket 
 den 4 mars 2022 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 
omsättning; 
 
beslutade den 1 mars 2022. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 
2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på 
området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 
 
2 § Företag inom följande branscher enligt Svensk näringsgrensindelning 2007 
(SNI 2007) omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter till statistik om 
omsättning, orderingång och kapacitetsutnyttjande. 
 
B 05 Kolutvinning 
B 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
B 07 Metallmalmsgruvor 
B 08 Annan industri för mineralutvinning 
B 09 Serviceföretag till utvinning 
C 10 Livsmedelsindustri 
C 11 Dryckesvaruindustri 
C 12 Tobaksindustri 
C 13 Textilindustri 
C 14 Beklädnadsindustri 
C 15 Industri för läder och lädervaror 
C 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
C 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 
C 18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 
C 19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 
C 20 Industri för baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster 
         och syntetgummi i obearbetad form 
C 21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
C 22 Gummi- och plastvaruindustri 
C 23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 
C 24 Stål- och metallverk 
C 25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
C 26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 
C 27 Industri för elapparatur 
C 28 Övrig maskinindustri 
C 29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
C 30 Annan transportmedelsindustri 
C 31 Möbelindustri 
C 32 Annan tillverkningsindustri 
C 33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och 

apparater 
E 36 Vattenförsörjning 
E 37 Avloppsrening 
E 38 Avfallshantering; återvinning 
E 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt 
         annan verksamhet för föroreningsbekämpning 
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G 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 
G 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
G 47 Detaljhandel utom med motorfordon 
H 49 Landtransport; transport i rörsystem 
H 50 Sjötransport 
H 51 Lufttransport 
H 52 Magasinering och stödtjänster till transport 
H 53 Post och kurirverksamhet 
I 55 Hotell- och logiverksamhet 
I 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 
J 58 Förlagsverksamhet 
J 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar 
        och fonogramutgivning 
J 60 Planering och sändning av program 
J 61 Telekommunikation 
J 62  Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
J 63  Informationstjänster 
L 68  Fastighetsverksamhet 
M 69  Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
M 70  Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster 
           till företag 
M71  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning 

och analys 
M 72  Vetenskaplig forskning och utveckling 
M 73  Reklam och marknadsundersökning 
M 74  Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. 
M 75  Veterinärverksamhet 
N 77  Uthyrning och leasing 
N 78  Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster 
N 79  Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och 

relaterade tjänster 
N 80  Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
N 81  Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
N 82  Kontorstjänster och andra företagstjänster 
P 85  Utbildning 
Q 86  Hälso- och sjukvård 
Q 87  Vård och omsorg med boende 
Q 88  Öppna sociala insatser 
R 90  Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
R 91  Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
R 92  Spel- och vadhållningsverksamhet 
R 93  Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 
S 95  Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
S 96  Andra konsumenttjänster 
     Uppgifter ska lämnas till SCB av de företag som valts ut genom statistiska 
metoder. 
 
3 § Uppgifter om omsättning per kalendermånad ska lämnas varje månad av de 
utvalda företagen i samtliga branscher. Uppgifterna ska lämnas senast den 
femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 
 
4 § Uppgifter om orderingång per kalendermånad ska lämnas varje månad av de 
utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den 
femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 
 
5 § Uppgifter om kapacitetsutnyttjande per kvartal ska lämnas varje kvartal av 
de utvalda företagen i branscherna 07-33. Uppgifterna ska lämnas senast den 
femtonde dagen i närmast efterföljande kalendermånad. 
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6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare 
tidpunkt än vad som följer av 3–5 §§. 
 
7 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilagan. Där framgår även till vilken 
undersökning uppgiften behövs. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 28 mars 2022, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2021:16) om skyldighet för företag att lämna uppgifter till 
statistik om lager och omsättning upphör att gälla. 
 
 
På Statistiska centralbyråns vägnar 

 
 
JOAKIM STYMNE   
(Generaldirektör) 

Elisabeth Hopkins 
   (Ekonomisk statistik och analys) 
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Uppgifter till statistik om omsättning 

Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter 

 

Variabler Beskrivning Undersökning 

Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar 
 Adress Adress för rapporterande enhet 

Postnummer Postnummer för rapporterande 
enhet. 

Ort Postort för rapporterande enhet. 

Namn Namn på kontaktperson för 
rapporterande enhet. 

E-post E-postadress till kontaktperson 
för rapporterande enhet. 

Telefon Telefonnummer till 
kontaktperson för 
rapporterande enhet. 

Nettoomsättning 
 

Intäkter från sålda varor och 
utförda tjänster som ingår i 
företagets normala verksamhet 
med avdrag för lämnade 
rabatter, mervärdesskatt och 
annan skatt som är direkt 
knuten till omsättningen. 
Redovisas totalt samt fördelat 
på kunder i Sverige och i 
utlandet. 

Konjunkturstatistik för 
industrin + 
Omsättningsstatistiken 

Handelsomsättning Försäljning av varor som köpts 
in och sålts vidare utan vidare 
förädling (handelsvaror). Hit 
räknas även färdiga varor som 
har levererats från annan 
verksamhet inom 
företaget/koncernen. 
Försäljning av varor som både 
köpts in i utlandet och sålts 
vidare i utlandet, utan att 
däremellan passera svensk 
gräns (merchantingvaror) 
omfattas också. Redovisas 
totalt samt fördelat på kunder i 
Sverige och i utlandet. 

Tjänsteomsättning 
 

Försäljning av tjänster inom 
exempelvis: transport och 
magasinering; hotell- och 
restaurang; it och 
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kommunikation; uthyrning av 
fastigheter och 
fastighetsservice; juridik, 
ekonomi, reklam, vetenskap 
och teknik; finans och 
försäkring; försäljning av el, 
gas, värme och kyla (även 
egenproducerad); 
avloppsrening, 
avfallshantering, sanering och 
vattenförsörjning; byggande; 
uthyrning och leasing av bl.a. 
bilar, konsumentvaror och 
industriell utrustning; resebyrå 
och researrangör; utbildning, 
vård och omsorg; reparation av 
motorfordon och motorcyklar, 
dock inte utförande av större 
reparationer eller ändringar på 
transportmedel. Till försäljning 
av tjänster räknas även 
jordbruk, skogsbruk och fiske. 
Vidarefakturerade tjänster 
redovisas också här, detta 
gäller även separat uttagna  
fraktkostnader inom industri- 
eller handelsverksamhet. 
Redovisas totalt samt fördelat 
på kunder i Sverige och i 
utlandet. 

Egenproducerade varor 
(industriverksamhet)  
 

Försäljning av varor som har 
tillverkats av enheten, till dessa 
räknas även industriella 
tjänster. Ersättning för 
produktion där beställaren står 
för större delen av 
insatsvarorna/råvarorna 
(lönbearbetning) ska också 
ingå. Industriella tjänster 
omfattar även exempelvis 
montering, installation och 
reparation av maskiner och 
apparater, dock inte reparation 
och underhåll av datorer och 
kommunikationsutrustning, 
motorfordon och motorcyklar 
samt hushållsartiklar och 
personliga artiklar. Redovisas 
totalt samt fördelat på kunder i 
Sverige och i utlandet.  

Orderingång  
 

Nya order av egenproducerade 
varor och tjänster som 
inkommit under aktuell månad 
oavsett om försäljning skett 

Konjunkturstatistik för 
industrin  
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eller inte. Som order avses 
skriftliga kontrakt och muntliga 
överenskommelser. 
Orderingången ska redovisas 
utan avdrag för annulleringar. 
Redovisas totalt samt fördelat 
på kunder i Sverige och i 
utlandet.  

Kapacitetsutnyttjande  
 

Kvoten mellan faktisk 
produktion och full 
produktionskapacitet. 
Redovisas i procent.  

Orsak till att 
kapacitetsutnyttjandet 
understiger 100 procent  
 

Orsak till att 
kapacitetsutnyttjandet 
understiger 100 procent. Ska 
lämnas endast om 
kapacitetsutnyttjande 
understiger 100 procent. 
Alternativ ges.  

Omsättning  
 

Intäkter från sålda varor och 
utförda tjänster inkl. 
mervärdesskatt men med 
avdrag för lämnade rabatter 
och exkl. export. Som export 
räknas försäljning som 
faktureras kund i utlandet. 
ATG-ombud och agenturer 
redovisar sin provision på 
förmedlingen men inte värdet 
av den förmedlade varan eller 
tjänsten.  

Omsättningsstatistiken 

Fria handelsvaror  
 

Lämnas som däravpost för 
företag inom 
Apoteksbranschen  

Restaurangförsäljning  
 

Lämnas som däravpost för 
företag inom Hotellbranschen  

Företagsförsäljning  
 

Lämnas som däravpost för 
företag inom branschen drift av 
personalmatsalar  

E-handelsförsäljning  
 

Lämnas som däravpost för 
företag inom detaljhandel  

 

 




