
 

  Sida 
  1 (3) 
   

   
 

 

 

 

 

 

 

Mer detaljerad beskrivning av efterfrågade 

uppgifter -Konjunkturstatistik för industrin 

 

Månadens nettoomsättning  

Nettoomsättning avser 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. Om ni använder BAS-kontoplanen (BAS2015) i 

bokföringen motsvarar nettoomsättning summan av kontona 30-37, 

exkl. 3750. 

Efterfrågade uppgifter ska lämnas uppdelat på kund i Sverige och 

kund i utlandet. Där definitioner är som följer: 

Kund i Sverige 

Med kund i Sverige avses företag, privatpersoner eller andra enheter 

inom svensk gräns. För företag med flera verksamhetsenheter kan 

kund i Sverige även vara en annan verksamhetsenhet inom företaget, 

dit verksamhetens varor eller tjänster sålts. Som kund i Sverige räknas 

även svenska enheter som ingår i utländska koncerner. 

 

Kund i utlandet 

Med kund i utlandet avses företag, privatpersoner eller andra enheter 

utanför svensk gräns. Som kund i utlandet räknas även utländska 

enheter som ingår i svenska koncerner. 
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Vissa företag lämnar månadens nettoomsättning uppdelad på 

industriverksamhet, handel och tjänster. 

Industriverksamhet (besvaras av vissa företag) 

Avser den del av nettoomsättningen som motsvarar 

försäljningsintäkter av egentillverkade varor och industriella tjänster 

samt ersättning för produktion där beställaren står för större delen av 

insatsvarorna. Industriella tjänster omfattar exempelvis montering, 

installation och reparation av maskiner och apparater.  

Räkna inte med: 

 reparation och underhåll av datorer och 

kommunikationsutrustning, motorfordon och motorcyklar samt 

hushållsartiklar och personliga artiklar. Detta redovisas som 

”Tjänster”  

 separat uttagna fraktkostnader. Redovisas som ”Tjänster”  

 försäljning av varor som köpts in och sålts vidare utan vidare 

bearbetning (handelsvaror). Detta redovisas som ”Handel”, 

liksom försäljning av färdiga varor från annan verksamhet 

inom företaget/koncernen. 

Handel (besvaras av vissa företag) 

Avser den del av nettoomsättningen som motsvarar 

försäljningsintäkter av varor som köpts in och sålts vidare utan vidare 

bearbetning (dvs handelsvaror). Hit räknas även försäljning av färdiga 

varor från annan verksamhet inom företaget/koncernen i Sverige eller 

utlandet. Försäljning av varor som både köpts in i utlandet och sålts 

vidare i utlandet utan att däremellan passera svensk gräns, så kallad 

merchanting eller trepartshandel, omfattas också.  

Tjänster (besvaras av vissa företag) 

Avser den del av nettoomsättning som motsvarar försäljningsintäkter 

av tjänster inom exempelvis:  

 transport och magasinering 

 it och kommunikation 

 uthyrning av fastigheter och fastighetsservice; bygg och 

anläggning 

 juridik, ekonomi, reklam, vetenskap och teknik; finans och 

försäkring 

 el, gas, värme och kyla (även egenproducerad) 

 uthyrning och leasing av bl.a. bilar, konsumentvaror och 

industriell utrustning 

 reparation av motorfordon och motorcyklar, men inte 

utförande av större reparationer eller ändringar på 
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transportmedel då dessa ses som industriella tjänster och 

redovisas under industriverksamhet. 

 

Vidarefakturerade tjänster redovisas också här, detta gäller även 

separat uttagna fraktkostnader inom ”Industriverksamhet” eller 

”Handel”. 

Månadens orderingång (besvaras av vissa företag) 

Orderingången avser nya order av egentillverkade varor och 

industriella tjänster, exempelvis installation, reparation och underhåll. 

Som order avses skriftliga kontrakt och muntliga överenskommelser 

som inkommit under aktuell månad oavsett om försäljning skett eller 

inte. Ersättning för produktion där beställaren står för större delen av 

insatsvarorna ska inkluderas. Order avseende handelsvaror och icke-

industriella tjänster ska inte inkluderas. 

Kvartalets kapacitetsutnyttjande (besvaras av vissa företag) 

Under kapacitetsutnyttjandet redovisas kvoten mellan faktisk och fullt 

kapacitetsutnyttjande under kvartalet. 

Fullt kapacitetsutnyttjande innebär att maskinpark och bemanning 

utnyttjas för fullt under rådande produktionsmetod. Rådande 

produktionsmetod anses vara de ramar som företaget satt upp för dess 

produktion. T.ex. kan ett företag ha enbart dagskift och ha fullt 

kapacitetsutnyttjande. Skulle företaget införa permanent nattskift 

innebär det att produktionsmetoden har ändrats och 

kapacitetsutnyttjandet ska därmed skattas utifrån den nya rådande 

metoden. Kortare perioder av extrasskift bör dock ses som 

kapacitetsutnyttjande över 100 %.  

 


