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Statistikens sammanhang

Investeringsenkäten beskriver verkställda och planerade
investeringar inom företagssektorn. Statistiken baseras på uppgifter
som direktinsamlas från företag. Uppgifter insamlade i
Investeringsenkäten används också av undersökningen Företagens
Ekonomi (NV0109).
I detta dokument beskrivs design och genomförande av
Investeringsenkäten. Dokumentet kompletterar
kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på
https://www.scb.se/nv0801 under rubriken Dokumentation.

2

Undersökningsdesign

2.1
Målstorheter
De statistiska målstorheterna utgörs av summeringar av verkställda
respektive planerade investeringar per näringsgren, typ av
investeringsobjekt samt period (kvartal och år). Exempel på typ av
investeringsobjekt är Byggnader och anläggningar och Maskiner och
inventarier.
2.2
Ramförfarande
Undersökningen använder sig av SCB:s system för samordning av
rampopulationer och urval (SAMU) 1 för att upprätta sin
rampopulation. SAMU baseras på en ögonblicksbild av SCB:s
företagsdatabas (FDB) som därmed utgör rampopulationen för
undersökningen.
Investeringsenkäten använder sig av samma ögonblicksbild av FDB
för alla referenskvartal, den version av FDB som gäller i mars under
referensåret. Eftersom rampopulationen fastställs i mars varje år är
förhoppningen att företagsförändringar som skett vid årsskiftet
hunnit registreras i FDB.
Ramelementen i undersökningen utgörs av verksamhetsenheter (VE)
och ramelement och observationsobjekt sammanfaller i
undersökningen, förutom i några enstaka fall. I dessa fall gäller att
separata avgränsade delar av ramelementet måste observeras. I
praktiken handlar det om VE som består av fler ingående juridiska
enheter (JE) och för några VE måste ingående JE observeras istället
för VE.

1

Se Handbok 2008:1 Urval - från teori till praktik, Statistiska Centralbyrån,
tillgänglig via www.scb.se
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2.3

Förfaranden för urval och uteslutning

2.3.1

Urvalsförfarande

Rampopulationen delas in i disjunkta delmängder, så kallade
stratum. Dessa täcker hela rampopulationen utan att överlappa
varandra. Rampopulationen stratifieras i två dimensioner: efter krav
på redovisning (branschgrupper) samt efter företagets storlek (i
termer av antal anställda).
Varje branschgruppsstratum (65 stycken) innehåller sju storleksklasser och företagen fördelas över dem med hjälp av, i första hand,
uppgift om antal anställda. Inom fastighetsförvaltning används dock
uppgift om företagets fastighetstaxeringsklass 2. Stratum består alltså
av kombinationen bransch och storlek. I två storleksklasser
(oberoende av branschgrupp) undersöks alltid samtliga företag, de
två storleksklasserna innehåller företag med minst 200 anställda
alternativt mer än 500 miljoner i taxeringsvärde.
Ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) dras från
rampopulationen. Urvalsstorlek i varje stratum uppskattas med
ledning av krav på en viss precision i punktskattningarna (i termer av
ett relativt medelfel 3 (variationskoefficient)) per
branschgruppsstratum. Neyman (optimal) allokering används för att
uppskatta urvalsstorlekar och en på förhand given information är att
totalundersöka de två storleksklasser som innehåller de största
företagen samt en minsta tillåten urvalsstorlek om 10 (15 inom
fastighetsförvaltning ) företag (VE) i varje stratum. Den
rampopulation (och urval) som tas fram i mars år (t) används sedan
för att mäta investeringar samtliga referenskvartal år (t).
2.3.2

Uteslutning från insamling (cut-off)

Mindre företag utesluts från rampopulationen och ges inte en positiv
sannolikhet att ingå i urvalet:
•
•
•

företag inom energi och renhållning med mindre än fem
anställda
företag inom fastighetsförvaltning med mindre än fem
miljoner i taxeringsvärde
företag inom industrin, transport- och magasinering, banker
och försäkringsbolag samt avfallshantering och sanering med
mindre än 20 anställda

2

Se Beskrivning av Fastighetstaxeringar och Fastighetstaxeringsregistret (FTR),
tillgänglig via www.scb.se
3

Se Handbok 2008:1 Urval - från teori till praktik, Statistiska Centralbyrån,
tillgänglig via www.scb.se
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•

övriga företag med färre än 10 anställda

Industriföretag med mellan 10 - 19 anställda utelsuts men deras
investeringar skattas utifrån investeringarna gjorda av företag med
mellan 20-49 anställda.
Det faktum att en delmängd av rampopulationen inte varit föremål
för datainsamling hanteras delvis (enligt ovan) med ett modellbaserat
skattningsförfarande.
2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamlingsmetoder

Kvartals- och årsuppgifter direktsamlas från företagen vid tre
undersökningstillfällen per år: februari, april/maj och oktober.

2.4.2. Mätning

Mätinstrumentet utgörs av ett frågeformulär, i form av en
webblankett, vid enstaka fall används istället ett
pappersfrågeformulär. Uppgiftsskyldighet omfattar alla uppgifter i
frågeformuläret förutom prognosuppgifter (förväntade investeringar)
som är frivilligt att lämna. Frågeformulärets utformning varierar efter
bransch och undersökningstillfälle, men uppgiftslämnarna får i
huvudsak redogöra för sina investeringar uppdelat på olika
investeringsobjekt. I bilaga 1-4 finns frågeformuläret återgivet i sin
helhet, i form av introduktionsbrev, frågeformulär, instruktioner
samt påminnelsebrev.
Undersökningen använder sig av totalt sju olika frågeformulär varav
ett skickas ut till det enskilda företaget (observationsenheten)
beroende på kombination av undersökningstillfälle och bransch. I
tabellerna nedan framgår vilka företag som erhåller vilket
frågeformulär vid vilket undersökningstillfälle, samt vilka variabler
de olika frågeformulären innehåller.
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Tabell 1: Frågeformulär per undersökningstillfälle
SNI - benämning

maj

oktober

februari

Byggverksamhet (41-43)

603

603

601

Energi, renhållning (35-39)

603

603

601

Industri (05-33)

603

604

601

Varuhandel (45-47)

603

603

601

Banker, försäkringsbolag
(64.1, 65)

603

603

601

Transport och
magasinering (49, 51-53)

662

663

663

Markexploatering, 68.1
och fastighetsförmedling,
68.3

641

642

601

Fastighetsförvaltning, 68.2

641

642

-

Infokom och
företagstjänster (58, 6163, 71-75, 77-82)

603

603

601

För företag inom fastighetsförvaltning insamlas uppgifter endast i
april/maj och oktober.
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Tabell 2 Frågeformulär och dess innehåll
BlNr
601

603

604

641

642

662

663

Beskrivning

Variabler

Investeringar i byggnader (t, t+1)
Investeringar i maskiner (t, t+1)
Försäljning av begagnade
investeringsobjekt
Leasing (transp, dat.mask, övr.data,
övr.mask)
Övriga upplysningar
Investeringar i byggnader (t, t+1)
Investeringar i maskiner (t, t+1)
Övriga upplysningar
Investeringar i byggnader (t, t+1)
Investeringar i maskiner (t, t+1)
Huvudsaklig inriktning av invest. (t, t+1)
Påverkan av faktorer på invest.beslut
(t,t+1)
Övriga upplysningar
Nybyggnad av bostäder (t-1,t)
Om- och tillbyggnad av bostäder (t-1,t)
Övriga ny-,till- och ombyggnader (t-1,t)
Maskiner etc. (t-1,t)
Underhålls- och reparation (t-1)
Övriga upplysningar
Nybyggnad av bostäder (t,t+1)
Om- och tillbyggnad av bostäder (t,t+1)
Övriga ny-,till- och ombyggnader (t,t+1)
Maskiner etc. (t,t+1)
Övriga upplysningar
Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t-1,t)
Bilar och släpfordon (t-1,t)
Bussar (t-1,t)
Rullande spårbunden materiel (t-1,t)
Flygplan (t-1,t)
Övriga transportmedel (t-1,t)
Maskiner etc. (t-1,t)
Underhåll och reparationer (bygg, mask)
Försäljning av begagnade
investeringsobjekt
Leasing (transp, mask)
Övriga upplysningar
Ny, till- och ombyggnad av bygg. (t,t+1)
Bilar och släpfordon (t,t+1)
Bussar (t,t+1)
Rullande spårbunden materiel (t,t+1)
Flygplan (t,t+1)
Övriga transportmedel (t,t+1)
Maskiner etc. (t,t+1)
Övriga upplysningar

v101-v601
v111-v611
v060
v030-v033

2.4.3 Bortfallsuppföljning

v101-v601
v111-v611
v101-v601
v111-v611
v701-v712
v720-v759

v002, v102-v502
v003, v103-v503
v001, v101-v501
v011, v111-v511
v040
v102-v602
v103-v603
v101-v601
v111-v611
v001, v101-v501
v012, v112-v512
v013, v113-v513
v014, v114-v514
v015, v115-v515
v016, v116-v516
v011, v111-v511
v040 ,v042
v060
v030, v033

v101-v601
v112-v612
v113-v613
v114-v614
v115-v615
v116-v616
v111-v611

Vid samtliga tillfällen skickas påminnelser till de företag som inte
svarat på utsatt tid. Slutligen genomförs en telefonpåminnelse riktad
mot stora företag som inte besvarat frågeformuläret.
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2.5
Bearbetningar
Bearbetning av materialet görs i form av kontroll av inkomna
uppgifter, framtagning av resultatunderlag, överföring av data samt
granskning. På företagsnivå kontrolleras differensen mellan uppgifter
om helårsinvesteringar vid aktuellt tillfälle med samma uppgift
lämnade vid föregående undersökningstillfälle. Dessutom granskas
alla lämnade uppgifter om helårsinvesteringar som överstiger ett
visst maxbelopp. Detta belopp varierar mellan olika branscher. Det
sker också summeringskontroller, där det kontrolleras att summan av
kvartalsuppgifterna motsvarar helårsuppgiften. Uppgiftslämnarna
kontaktas eventuellt därefter för kompletteringar och rättelser.
I den mån det förekommer att större företag inte besvarar
frågeformuläret, görs en uppskattning (imputering) baserad på i
första hand tidigare lämnad prognos. I andra hand används
årsredovisning eller föregående års investeringar framskrivna med
branschutvecklingen inom företagets bransch.
2.6
Granskning
Granskning görs under hela insamlingsperioden och huvuddelen
görs på aggregerade data.
2.6.1

Granskning under insamlingen

Insamlade uppgifter kontrolleras kontinuerligt, dels för att eventuella
återkontakter snabbt ska kunna tas och dels för att det inte ska ligga
en stor mängd ogranskat material innan man startar med
makrogranskningen. Misstänkta fel följs upp med återkontakter i
form av telefonsamtal och e-post.
2.6.2

Granskning av mikrodata

Mikrogranskning syftar till att åtgärda felsignalerade och/eller
ofullständiga frågeformulär. Det finns inbyggda kontroller i
frågeformulären, till exempel summeringskontroller och vissa
rimlighetskontroller Ofullständiga frågeformulär hanteras genom att
godkänna företaget manuellt eller genom att ändra rapporterade
uppgifter så att konsistens uppnås.
2.6.3

Granskning av makrodata

Huvudsyftet med makrogranskningen är att studera investeringarnas
utveckling mellan åren på en aggregerad nivå. Genom detta kan
betydande fel och inkonsistenser för den aktuella perioden
upptäckas. Makrogranskningen pågår kontinuerligt under hela
produktionsprocessen.
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Granskning av redovisning

Före uppdatering av de tabeller och diagram som finns tillgängliga
via SCB:s webbplats, görs en slutlig granskning av de tabeller och
diagram som redovisas i SCB:s statistiska databaser. Man kontrollerar
bland annat att alla tabeller och diagram finns med och innehåller rätt
data och rubriker.
2.7

Skattningsförfarande

2.7.1

Principer och antaganden

Investeringsenkäten är en urvalsundersökning och värden skattas för
de företag som inte tillfrågas (men som ingår i rampopulationen).
Industriföretag med mellan 10 - 19 anställda utesluts ur
rampopulationen men deras investeringar modellberäknas baserade
på investeringar gjorda av företag med mellan 20-49 anställda.
2.7.2

Skattningsförfarande för målstorheter

Löpande priser
För att skatta totala investeringar i löpande priser används en
Horvitz-Thompson (HT) estimator. Bortfallskorrigering och
uppräkning av urvalet sker med avseende på antal svarande
(inklusive imputerade) företag i respektive stratum. Då det partiella
bortfallet är olika stort för olika perioder medför detta att olika
uppräkningstal används vid olika kvartal. Uppräkningen per stratum
beräknas enligt formeln:
� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗
𝑠𝑠

𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑠𝑠

där ∑𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 står för summan av investeringarna i stratum s, 𝑛𝑛𝑠𝑠 är
antalet företag som svarat i respektive stratum och N är antalet
företag i ramen för detta stratum. N och n (antal utvalda) för varje
stratum bestäms vid urvalstillfället, medan 𝑛𝑛𝑠𝑠 beror på hur många
företag som svarar i varje stratum.

Företag som bedöms särskilja sig mycket från andra företag inom sitt
stratum kodas som ”outlier”. Sådana företag ingår inte i bortfallskorrigering och uppräkning, utan bidrar bara med sitt eget värde till
undersökningen.

Den modell SCB valt för skattning av investeringar gjorda av
industriföretag mellan 10 och 19 anställda utgår från antagandet att
investeringarna per anställd är lika stora i företag med 10 - 19
anställda som i företag med 20 - 49 anställda. Utifrån uppgifter i
enkäten från företag med 20-49 anställda beräknas investeringar per
anställd inom nio branschgrupper. Den framräknade uppgiften
multipliceras sedan med antalet anställda.
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Skattningen beräknas således enligt formeln:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼10−19 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼20−49 ∗

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴10−19
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴20−49

där Inv står för totala investeringar för företag med 10 - 19 respektive
20 - 49 anställda och Anst står för totalt antal anställda för företag
med 10 - 19 respektive 20 - 49 anställda i den version av FDB som
rampopulationen är baserad på. Investeringsuppgifterna för företag
med 10 – 19 anställda skattas enligt formeln ovan.
Fasta priser
Verkställda investeringar redovisas också omräknade till fasta priser,
för närvarande till 2008 års prisnivå. Omräkning görs på aggregerad
nivå, i princip redovisningsgruppsnivå (näringsgren och typ av
investeringsobjekt) enligt formeln:
TFp=(TLp/PI)*100, där:
TFp = totala investeringar i redovisningsgruppen i fasta priser
TLp = totala investeringar i redovisningsgruppen i löpande priser
PI = aktuellt prisindex
Vid omräkning från löpande till fasta priser används olika
prisindexar från undersökningarna Prisindex i producent- och importled
(PPI) och Byggnadsprisindex (BPI). Prisindex för inhemsk tillgång
(ITPI) från PPI och entreprenadindex framtaget från BPI används.
2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Osäkerhetstal i form av medelfel beräknas för investeringar i löpande
priser.
2.7.4

Röjandekontroll

Redovisningsnivån är anpassad efter att undvika risk för röjande av
enskilda företags uppgifter.

3

Genomförande

3.1
Kvantitativ information
Rampopulation före uteslutning: 543 490 företag (VE)
Rampopoualtion efter uteslutning: 34 464 företag (VE)
Total urvalsstorlek: 7 847 företag VE
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Tabellerna nedan visar antal VE i rampopulation (före och efter
uteslutning) samt antal utvalda VE fördelat efter näringsgren samt
efter storleksklass. Storleksstratum 3 i tabell 4 innehåller alltid de
minsta företagen och storleksstratum 9 de största företagen, i termer
av antal anställda.
Tabell 3 Antal VE i rampopulation och urval (mars-versionen av FDB
2018)

Näringsgren
Industri (SNI 05-33)
Avlopp (SNI 35-39)
Bygg (SNI 41-43)
Tjänster (SNI 45-82)
Totalt

Utelsutning:
Före
Efter
Rampop
Rampop
Utvalda
52 612
3 559
4 766
473
101 934
6 175
384 178
24 257
543 490
34 464

1 983
313
769
4 782
7 847

Tabell 4 Antal VE i rampopulation och urval (mars-versionen av FDB
2018)
Storleksstratum
3
4
5
6
7
8
9
Totalt
Uteslutna

Rampop
Urval
159
54
11 386
858
14 167
2 901
3 922
770
2 435
1 303
1 400
966
995
995
34 464
7 847
509 026

Total urvalsstorlek är 7 847 VE som slutligen blir 7 855
observationsenheter. Två av de 7 847 VE har delats upp i
observationsenheter.
Inflödet för hela undersökningen, mätt i termer av andel företag,
uppgår i regel till 80-85 procent, se tabell 5. Inflödet viktat med
företagens storlek i termer av antal anställda brukar vara något
högre.
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Tabell 5 Inflöde av observationsenheter i Investeringsenkäten,
tillfälle 1 2018
Utvalda

Inkomna inklusive

Vägd2 andel

övertäckning1
inkomna
observationsantal
andel, %
(anställda), %
enheter, antal
Näringsgren
Industri (SNI 05-33)
1 983
1 612
81,3
88,0
Avlopp (SNI 35-39)
313
284
90,7
92,7
Bygg (SNI 41-43)
769
580
75,4
76,7
Tjänster (SNI 45-82)
4 790
3 963
82,7
83,5
Total
7 855
6 439
82,0
84,1
1 Företag klassade som övertäckning betraktas som svarande
2 Företag klassade som övertäckning ingår med anställda=0. Vägning med antal anställda samt
designvikt (N/n)

3.2
Avvikelser från undersökningsdesignen
Inga betydande avvikelser från undersökningsdesignen har gjorts.
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Bilaga 1 Frågeformulär
Nedan följer kopior på de sju frågeformulär som används i
undersökningen.
Frågeformulär 601
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Bilaga 2 Informationsbrev
Instruktioner till Investeringsenkäten
Alla beloppsuppgifter lämnas i tusentals kronor. Beloppen anges i de
priser som gällde vid investeringstillfället och beträffande förväntade
investeringar i vid rapporttillfället gällande eller förväntade priser.
Uppgifter om framtida förhållanden lämnas frivilligt och får
uppskattas.
1 Reala investeringar (samtliga företag)
Med investeringar avses anskaffning av materiella tillgångar med en
beräknad livslängd av minst ett år, samt ombyggnader och
förbättringsarbeten som väsentligt höjer kapacitet, standard och
livslängd. Investeringarna ska redovisas brutto exklusive avdragsgill
mervärdesskatt. Även investeringar som omkostnadsbokförts i
bokföringen ska medräknas. För investeringar utförda med egen
personal upptas förutom material även löner och omkostnader.
Genomgående är det investeringar i Sverige som ska redovisas.
Normalt avser periodens investeringar de tillgångar som levererats
under perioden, dvs. eventuella förskottsbetalningar ska inte
medräknas. Vid större investeringsprojekt som löper över flera år
medräknas i årets investering den del som färdigställts under året.
Med förväntad investering avses dels konkreta investeringsplaner,
dels sådan förnyelse av maskiner m.m. som inte omfattas av
nuvarande investeringsplaner men som erfarenhetsmässigt kan
förväntas äga rum. Uppgifterna ska inom byggsektorn SNI 41-43 avse
verkställda och planerade investeringar för den egna verksamheten
samt produktion i egen regi, där företaget agerar byggherre.
Instruktioner för företag inom samtliga branscher utom
fastighetsbolag (Gäller företag med investeringsenkät 601, 603, 604,
662 eller 663)
Investeringarna ska fördelas på byggnader och maskiner. Detta gäller
även större investeringsprojekt som löper över flera år och som
klassificeras som pågående nyanläggningar i bokföringen. Om exakt
fördelning saknas godtas en ungefärlig fördelning på byggnader och
maskiner.
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Investeringar utförda i ny-, till - och ombyggnad av byggnader och
markanläggningar
Avser investeringar i byggnader av olika slag som kontors-, affärsoch bostadshus m.m. Dessutom omfattas markanläggningar som
vägar, parkeringsplatser, planteringar m.m. samt arbeten för att göra
marken plan eller fast, uppförande av stödmurar, torrläggning av
mark. Köp av fastigheter inkl mark ska inte ingå.
Investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel
Till maskiner och inventarier - nya och begagnade - räknas maskiner
för direkt användning i produktionen, verktyg, redskap, truckar,
datorer, kommunikationsutrusning, maskinfundament, traversbanor,
industrispår, ledningar för kyl- och spillvatten m.m. Vidare ingår
anordningar som behövs för att en kontors- eller fabriksbyggnad ska
vara användbar, t.ex. kontorsmöbler, lagerinredningar, varuhissar
m.m. 2(3) Distributionsnät för extern användning – t.ex. ledningar för
vatten, avlopp, elektrisk ström, gas m.m. medräknas som maskiner
och inventarier. Vid inbytesaffärer upptas bruttovärdet och inte
mellanskillnaden. Eventuella förskottsbetalningar för maskiner och
inventarier ska inte medräknas. Hyrda och leasade tillgångar ska inte
heller medräknas. Däremot: Investeringar i transportmedel, maskiner
och inventarier som avses att leasas ut av företaget (leasinggivaren)
ska ingå i dessa uppgifter.
Instruktioner för fastighetsbolag (Gäller företag med
investeringsenkät 641 eller 642)
Investeringar utförda i annans fastighet ska ingå. Investeringarna ska
fördelas på bostäder, övriga byggnader och anläggningar samt
maskiner. Detta gäller även större investeringsprojekt som löper över
flera år och som klassificeras som pågående nyanläggningar i
bokföringen. Om exakt fördelning saknas godtas en ungefärlig
fördelning på byggnader och maskiner. Köp av fastigheter inkl mark
ska inte ingå.
Bostäder
Nybyggnad, respektive om- och tillbyggnad särredovisas. Hit förs
även servicehus och fastigheter för gruppboende. Ombyggnad ska
även innefatta gemensamma utrymmen i bostadsfastigheten.
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Övriga ny-, till och ombyggnader
Under denna punkt redovisas övriga byggnader och anläggningar.
Till byggnader räknas industribyggnader, lagerbyggnader, kontorsoch affärsfastigheter, daghem, fritidshem m.m. Till anläggningar
räknas vägar, parkeringsplatser, planteringar, fotbollsplaner m.m.
samt arbeten för att göra marken plan eller fast, uppförandet av
stödmurar, torrläggning av mark och rivning av byggnader.
Investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel
Till maskiner och inventarier - nya och begagnade - räknas maskiner
för direkt användning i fastighetsförvaltningen och inom
administrationen - kontorsmöbler, datorer, konst, större
specialverktyg, reservdelar, gräsklippare, traktorer, släpvagnar,
butiksinredningar, tulltrappor m.m.
Instruktioner för uppgiftslämnandet vid majenkäten (Gäller
företag med investeringsenkät 662 eller 641)
Underhåll och reparationer
Med underhålls- och reparationsarbeten avses dels arbeten som
bevarar eller i huvudsak återställer ett kapitalföremål i dess
ursprungliga skick, dels smärre ändringsarbeten som man normalt
kan räkna med i verksamheten. Förbättringar redovisas tillsammans
med till- och ombyggnad.
Försäljning
Här avses uppgifter om försäljningsintäkter av begagnade
investeringsobjekt (maskiner, inventarier, transportmedel). Intäkter i
samband med normal utrangering (t.ex. ersättning vid skrotning) ska
inte 3(3) ingå. Till annat bolag överförda tillgångar vid uppdelning av
verksamheten på flera juridiska personer redovisas som försäljning.
Leasing
Det är uppgifter om finansiell leasing som efterfrågas. Här ska
inköpspriset för den maskin eller bil som leasats redovisas. Erlagd
leasingavgift ingår inte. Inköpspriset finns ofta angivet i
leasingavtalet. Uppgiften ska avse under året nytecknade kontrakt.
För vidare instruktioner om leasing, se Lathund om Leasing (separat
dokument).
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Övrigt
För mer detaljerade instruktioner, se instruktioner för respektive
investeringsenkät efter inloggning.
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Bilaga 3 Missiv
Investeringsenkäten
Med det här brevet vill vi meddela att ert företag har kommit med i
urvalet för undersökningen Investeringsenkäten. Statistiska
centralbyrån uför undersökningen som genomförs tre gånger per år.
Uppgifterna om ditt företags utförda och planerade investeringar är
av stor betydelse för att belysa konjunkturutvecklingen och som
underlag vid upprättandet av nationalbudgeten. Undersökningen
används också som en viktig del i underlaget till
bruttonationalprodukten (BNP).
Uppgifterna avser investeringar för företag. Urvalet är slumpmässigt
och förnyas successivt. Ett företag är vanligen med i flera år – hur
länge beror främst på företagets bransch och storlek. De största
företagen i branschen är alltid med. Även företag som inte gör
investeringar ingår i undersökningen och ska svara.
Det är obligatoriskt att delta
De företag som blir utvalda till Investeringsenkäten är enligt lag
skyldiga att lämna uppgifter. Mer information om detta finns på
nästa sida. För att kunna ta välgrundade beslut behöver politiker och
andra beslutsfattare få information om företagens investeringar.
Undersökningens innehåll och urval är utformade för att tillgodose
de behoven.
Lämna uppgifterna för x:a kvartalet xxxx samt prognoser för
resterande kvartal senast den xx xxx.

Uppgifterna avser orgnr:
Gå in på www.scb.se/invest. Här finns inloggning och all
information som ni behöver för att lämna uppgifterna.
Användarnamn:
Lösenord:

Verdana 11
Verdana 11

Tack för er medverkan!
Med vänlig hälsning

Produktansvarig

Insamlingsansvarig

24
(29)

Statistikansvarig myndighet

Statistiska centralbyrån

Statistikens framställning version 1

2018-05-25

Så används de lämnade uppgifterna
Statistiken används som underlag för upprättande av preliminär och
reviderad nationalbudget samt Konjunkturinstitutets
kvartalsrapporter. Vidare används statitiken som underlag för finansoch arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statistiken ingår även i
underlaget för beräkningarna av bruttonationalprodukten såväl vid
kvartals- som vid årsberäkningarna. Statistiken används även av
enskilda företag, organisationer och regionala organ för
branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar.
Användare är främst nationalräkenskapsenheten vid SCB,
Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, branschorganisationer,
regionala organ, enskilda företag samt forskare. SCB utför på
beställning specialbearbetningar av primärmaterial från tidigare
undersökningar. Forskare, utredare, m fl kan efter prövning få
tillgång till avidentifierat uppgiftsmaterial för egen bearbetning.
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet för första kvartalet 2015 gäller enligt lagen
(2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och föreskrifter
(SCB-FS 2009:9). Övriga frågor besvaras frivilligt.
Samråd
Regelnämnd (NNR).

Samråd har skett med Näringslivets

De lämnade uppgifterna skyddas
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda
arbetsställen att kunna identifieras.
Information om personuppgifter
Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för
att underlätta eventuella återkontakter.
Regler för personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen
(1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken. Var och en har rätt att en gång per kalenderår få
gratis information om egna personuppgifter som hanteras på
myndigheten. Om personuppgifter skulle komma att behandlas i
strid med personuppgiftslagen har man rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
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Numret ovanför brevets första rubrik är bl.a. till för
att SCB under insamlingen ska kunna identifiera
vilka verksamheter som har svarat.
Resultat
Undersökningens resultat publiceras den xx maj xxxx på
www.scb.se/nv0801.
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Bilaga 4 Påminelsebrev
Era uppgifter för xxxx saknas

Investeringsenkäten
Den xx xxxx skickade Statistiska centralbyrån ett brev angående
Investeringsenkäten till er.
Där bad vi er lämna efterfrågade uppgifter senast den xx xxxx via
internet. Vi saknar ert svar. Om ni har lämnat uppgifterna under de
senaste dagarna kan ni bortse från detta brev.
Det är obligatoriskt att delta
De företag som blir utvalda till Investeringsenkäten är enligt lag
skyldiga att lämna uppgifter. För att kunna ta välgrundade beslut
behöver politiker och andra beslutsfattare få information om
företagens investeringar. Undersökningens innehåll och urval är
utformade för att tillgodose de behoven.
Om SCB trots påminnelse inte får in uppgifterna finns det risk för
vitesföreläggande. Det betyder att företaget kan bli skyldigt att betala
en avgift till följd av att inte ha lämnat in uppgifterna i tid. Observera
att skyldigheten att lämna uppgifterna finns kvar, även om
vitesföreläggande sker.
Lämna uppgifterna snarast
Uppgifterna ska avse organisationsnummer:
Gå in på www.scb.se/invest. Här finns inloggning och all
information som ni behöver för att lämna uppgifterna.
Användarnamn:
Lösenord:

Tack för er medverkan!
Med vänlig hälsning

Produktansvarig

Insamlingsansvarig
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Så används de lämnade uppgifterna
Statistiken används som underlag för upprättande av preliminär och
reviderad nationalbudget samt Konjunkturinstitutets
kvartalsrapporter. Vidare används statistiken som underlag för
finans- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statistiken ingår även i
underlaget för beräkningarna av bruttonationalprodukten såväl vid
kvartals- som vid årsberäkningarna. Statistiken används även av
enskilda företag, organisationer och regionala organ för
branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar.
Användare är främst nationalräkenskapsenheten vid SCB,
Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, branschorganisationer,
regionala organ, enskilda företag samt forskare. SCB utför på
beställning specialbearbetningar av primärmaterial från tidigare
undersökningar. Forskare, utredare, m fl kan efter prövning få
tillgång till avidentifierat uppgiftsmaterial för egen bearbetning.
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet för frågorna gällande verkställda investeringar
gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken
regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
och föreskrifter (SCB-FS 2009:9). Övriga frågor besvaras frivilligt.
Samråd
Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Samråd har skett med

De lämnade uppgifterna skyddas
Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Vid publicering kommer inga enskilda
arbetsställen att kunna identifieras.
Information om personuppgifter
Uppgift om vem som är kontaktperson för undersökningen sparas för
att underlätta eventuella återkontakter.
Regler för personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen
(1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken. Var och en har rätt att en gång per kalenderår få
gratis information om egna personuppgifter som hanteras på
myndigheten. Om personuppgifter skulle komma att behandlas i
strid med personuppgiftslagen har man rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
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Numret ovanför brevets första rubrik är bl.a. till för
att SCB under insamlingen ska kunna identifiera
vilka verksamheter som har svarat.
Resultat
Undersökningens resultat publiceras den xx xxx xxxx på
www.scb.se/nv0801.
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