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1. Skicka fiktiv data 
Möjligheten finns att skicka in testfiler med fiktiv data. Detta innebär att testfilen inte behöver 

innehålla riktig data utan syftet är att säkerställa strukturen i rapporten. Skicka in testfiler via 

IDEP.WEB eller certifierad programvara.  

1.1. Testa via IDEP.WEB 
Skapa en ny rapport som vanligt. Registrera rapporten manuellt eller via filimport (Excelfil eller 

textfil). Guider om detta finns här: Information om IDEP.WEB 

Efter du har laddat upp filen klicka på ”Gå till översikten” och gå in på den specifika rapporten.  

OBS! Ignorera kolumnen ”korrekt” om det står rätt/fel för tillfället. 

Kolla att kolumnerna ser rätt inlästa ut från eran Excel/text – fil. Se exempel nedan 

 

Rapporten kan därefter raderas genom att markera rapporten: 

 

 och sedan gå in under rubriken ”Åtgärder”-> ”Ta bort”.  

 

OBS! Sänd inte in rapporten. Syftet är endast att säkerställa att rapporten blir korrekt. Kontakta 

intrastat@scb.se om rapporten mot förmodan har skickats in.  

1.2. Testa med certifierad programvara (XML-fil) 
Skicka in er XML-fil till testintra@scb.se. Kontakta sedan intrastat@scb.se och bifoga er kvittens för 

att få hjälp av en handläggare som kan bekräfta att rapporten är korrekt.  

 

2. Skicka riktig data 
Ett annat alternativ är att skicka in riktig data för en rapporteringsmånad. Syftet är att säkerställa de 

nya variablerna i er rapport.  

2.1. Rapportera via IDEP.WEB 
Skicka in en rapport som vanligt och inkludera de nya variablerna. Registrera rapporten manuellt eller 

via filimport (Excelfil eller textfil). Här finner ni uppdaterade Excelmallar och guider: Information om 

IDEP.WEB 

https://scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/intrastat-in--och-utforsel-av-varor/information-om-idep.web/
mailto:intrastat@scb.se
mailto:testintra@scb.se
mailto:intrastat@scb.se
https://scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/intrastat-in--och-utforsel-av-varor/information-om-idep.web/
https://scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/intrastat-in--och-utforsel-av-varor/information-om-idep.web/
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Exempel på hur en rapport ser ut när de nya variablerna inkluderas i rapporteringen genom 

IDEP.WEB: 

 

 

2.2. Rapportera med certifierad programvara (XML-fil) 
Skicka in en rapport som vanligt till idep@scb.se. OBS! Vi har inte implementerat en validering i våra 

system i dagsläget. Kontakta därmed en handläggare för att få bekräftelse på att de nya variablerna 

har inkluderats i er rapport. Detta gäller även om ni får tillbaka en godkänd kvittens. Kontakta 

intrastat@scb.se för vidare hjälp.  

 

3. Transaktionstyper 2022 
Här finner ni de nya transaktionstyperna som gäller från år 2022: Transaktionstyper 2022 

OBS! De nya transaktionstyperna kommer inte vara tillgängliga i IDEP.WEB förrän år 2022. Det går 

därmed inte att välja tvåsiffriga transaktionstyper vid manuell registrering. Däremot går det bra att 

inkludera tvåsiffriga transaktionstyper via filimport och certifierad programvara. Dock kommer 

systemet automatiskt radera en siffra.  

 

 

 

mailto:idep@scb.se
mailto:intrastat@scb.se
https://scb.se/contentassets/2ab07b215eee4f2c910e7e61406b1830/transaktionstyper_giltiga_fran_2022-v.2.pdf

