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Omsättning inom tjänstesektorn
2016
HA0101
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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Allmänna uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Handel med varor och tjänster

Inrikeshandel

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
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Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
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Statistiska centralbyrån (SCB)
Box 24 300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Kristina Frändén
010 - 479 43 89
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99), förordning om den officiella statistiken SFS 2001:100 samt SCBs
föreskrifter SCB-FS 2015:4.
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Sekretess gäller för de uppgifter som lämnas in till undersökningen. Uppgifter
som behövs för forskningsändamål kan dock efter särskild prövning komma att
lämnas ut.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

Enligt beslut från Riksarkivet RA-MS 1998:7 kan SCB gallra blanketter efter
tidigast 12 månader. Observationsregister med registeruppgifter och primärdata
överlämnas till Riksarkivet så snart de inte behövs i produktionen. Systemdokumentation bevaras och överlämnas till arkivet. Program och dylikt gallras
när de inte behövs för bearbetningar. Det finns inget tillämpningsbeslut för
arkivering och gallring för undersökningen.
A.9

EU-reglering

Omsättning inom tjänstesektorn omfattas av Council Regulation of Short Term
Statistics, EG 1165/98 and amended by the regulation (EC) No 1158/2005.
Förordningen reglerar bland annat hur statistiken ska tas fram, vad statistiken
ska avse och vilka tidsramar som gäller. Månadsstatistik över detaljhandeln
levereras senast 35 dagar efter referensmånadens utgång. Kvartalsvis levereras
månadsstatistik över övriga tjänstenäringar, leveransen sker senast 50 dagar
efter referenskvartalets slut.
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Syfte och historik

Omsättning inom tjänstesektorn (utom finans- och försäkringsverksamhet) visar
månads-, kvartals- och årsvis utveckling för tjänstesektorns omsättning uppdelat
på branscher.
Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt omsättning inom detaljhandeln
sedan år 1963, då statistiken övertogs från Socialstyrelsen (som tog fram
statistiken från år 1948). Idag har SCB en tidsserie över detaljhandeln från år
1990. Statistiken har löpande byggts ut med kvartalsuppgifter för de flesta andra
tjänstenäringar. Från år 2008 görs insamling på månadsbasis för samtliga
branscher inom övriga tjänstesektorn. Från år 2013 har undersökningen bytt
metod för kalenderkorrigering och säsongsrensning. Den nya metoden följer
praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer
och rekommendationer från Eurostat.
År 2010 påbörjades ett stort projekt med syfte att ta fram en samordnad
undersökning för industri- och tjänstesektor. Undersökningen driftsattes i april
2015 och innebär att Omsättning inom tjänstesektorn samordnades med flera
andra undersökningar med avseende på bland annat urvalsdesign, estimation och
insamlingsvariabel. Tidsserien räknades om i samband med publiceringen av
referensmånad april år 2015 för att undvika nivåskiften och tidsseriebrott.
Omsättning inom tjänstesektorn utgör den huvudsakliga källan till Tjänsteproduktionsindex, (HA0104).
A.11

Statistikanvändning

Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och organisationer för
branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar. Användare är
främst Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet samt EU:s
statistikorgan Eurostat.
Statistiken används i huvudsak inom SCB som underlag för Nationalräkenskapernas kvartalsvisa konsumtions- och produktionsberäkningar i samband med
beräkning av bruttonationalprodukten (BNP) samt för ekonomisk analys.
A.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken avser att mäta de kortsiktiga förändringarna i tjänstesektorns
omsättning.
Uppgifter om månadsomsättning samlas in i en kombinerad urvals- och
totalundersökning som går under namnet Omsättning inom tjänstesektorn.
Rampopulationen för undersökningen definieras i mars varje år med hjälp av
SCB:s företagsdatabas och omfattar företag inom avdelningarna E (Vattenförsörjning), G (Handel) samt H-J och L-S (Övrig tjänstesektor).
I undersökningspopulation ingår de företag som, per bransch, tillsammans
täcker cirka 90 % av rampopulationens totala årsomsättning. Omsättningsbidraget från de företag i rampopulationen som inte kommer med i undersökningspopulationen (företag under cut-off) modellberäknas vilket innebär att undersökHA0101_BS_2016_JR_170302.docx
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ningen täcker 100 % av omsättningen i rampopulationen. Ett stratifierat obundet
slumpmässigt urval (OSU) dras från undersökningspopulationen där stratifiering
görs med avseende på företagets branschtillhörighet och storlek (årsomsättning).
Varje år i april dras ett nytt urval där nya företag inkluderas, samtidigt som ett
antal andra lämnar undersökningen.
Uppgifter om total omsättning samlas in på månadsbasis med hjälp av webblankett. Ett fåtal handelsföretag har betydande intäkter från industri och/eller
tjänsteverksamhet precis som ett fåtal tjänsteföretag har betydande intäkter från
industri och/eller handelsverksamhet. Dessa företag delar i blanketten upp sin
omsättning på industri-, handel- och tjänsteomsättning. Det förekommer även att
andra typer av företag lämnar en specifikation av sin omsättning.
Granskning och eventuell rättning genomförs av inkomna uppgifter. Därefter
skattas preliminära totala omsättningsnivåer inom respektive branschgrupp.
Imputering används för att kompensera för partiellt bortfall och som den
huvudsakliga metoden för att kompensera för objektsbortfall.
Fyra gånger per år hämtas uppgifter om månads- respektive kvartalsomsättning
för aktuellt kvartal från momsdeklarationer inkomna till Skatteverket för alla
företag i undersökningspopulationen som tillhör urvalsundersökt stratum. Med
hjälp av detta material framställs definitiva omsättningsnivåer och därmed är
statistiken närmast en totalräkning över alla företag som ingår i undersökningspopulation, undantaget ett antal branscher där omsättning från momsdeklarationer per definition håller låg kvalitet. Användningen av administrativa data
varje kvartal syftar i första hand till att förbättra kvaliteten i statistiken.
Uppgifter om prisförändringar används för att fastprisberäkna omsättning.
Utifrån skattade omsättningsnivåer beräknas och publiceras indexserier (och
utvecklingstal baserade på indextalen) uttryckt i löpande och fasta priser samt i
kalender- och säsongrensade tal.
Inom detaljhandeln (SNI 47) har SCB ett samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI Research AB) vilket bland annat innebär att HUI ansvarar för viss
uppgiftsinsamling. På uppdrag av VISITA (bransch- och arbetsgivarorganisation
för den svenska besöksnäringen) producerar SCB en detaljerad statistik över
restaurangbranschen (SNI 561 och 563). Uppdraget innebär att SCB anpassat
ram- och urvalsförfarande samt uppgiftsinsamling för att också kunna producera
denna statistik.
A.13

Internationell rapportering

Rapportering av detaljhandelns omsättning sker varje månad till Eurostat. De
uppgifter som skickas till Eurostat omfattar utvecklingstal baserade på index för
olika branscher. Rapportering av övriga tjänstenäringar till Eurostat sker i
samband med publiceringen av kvartalssatistiken och omfattar utvecklingstal
baserade på index för olika branscher.
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Planerade förändringar i kommande undersökningar

En statistik över detaljhandelns försäljning uppdelad på försäljningssätt (butikrespektive e-handelsförsäljning) planeras under år 2017.

B

Kvalitetsdeklaration

Kvalitetsdeklarationen avser de uppgifter som samlas in i urvalsundersökningen som
går under namnet Omsättning inom tjänstesektorn.

I SCB:s MIS 2001:1 Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av
officiell statistik ges generella beskrivningar och definitioner av SCB:s kvalitetsbegrepp och de olika kvalitetskomponenterna, se www.scb.se.
B.0

Inledning

Omsättning inom tjänstesektorn (utom finans- och försäkringsverksamhet) visar
månads-, kvartals- och årsvis utveckling för tjänstesektorns omsättning
uppdelad på branscher.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Omsättning inom tjänstesektorn redovisar indexserier och utvecklingstal baserat
på indextal, totalt och fördelat på olika branscher och grupper av branscher.
1.1.1

Objekt och population

Observationsstorhet är verksamhetsenhet (VE) som är en branschren uppdelning
av ett företag. Vanligast är att ett företag utgör en VE, men ett antal företag med
verksamhet i flera olika branscher delas upp i flera VE. Detta för att
statistikredovisningen på branschnivå ska bli tillförlitlig. I undantagsfall kan
insamling ske på en mer detaljerad nivå, dvs. att en VE delas upp i flera
observationsstorheter. Observationsstorhet kan också i undantagsfall utgöras av
ett aggregat av VE. Det förekommer för VE som ingår i en och samma
företagskedja och då lämnas en omsättningsuppgift för alla VE som ingår i
kedjan.
Målpopulationen består av VE inom företag inom avdelningarna E (Vattenförsörjning), G (Handel) samt H-J och L-S (Övrig tjänstesektor) enligt standarden
för Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som tillhör ett ickefinansiellt företag eller statligt affärsverk, sektorkod 11, 141 och 142 (INSEKT,
svensk institutionell sektorindelning, 2014). VE klassade som hjälpverksamhet
(exempelvis administration, inköp, distribution, lagerhållning, reparationer mm.)
exkluderas.
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Variabler

Undersökningen mäter omsättning den aktuella månaden. Inom branscherna
SNI 47, 55 och 56 mäts omsättning inklusive moms och exklusive export. I
övriga branscher mäts nettoomsättning (omsättning exklusive moms och
inklusive export). 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.
De storheter som undersökningen samlar in är värdet, i tusentals kronor.
Företag som har en påtaglig blandning med avseende på handel-, industri
respektive tjänsteverksamhet samt uppvisar en historik av att vara betydande för
sin branschtillhörighet, ombeds fördela sin nettoomsättning på dessa tre delar.
Inom ett antal branscher efterfrågas en specificering av företagets omsättning.
Företag klassificerade inom hotellbranschen (SNI 55100) redovisar total
omsättning och därav restaurangförsäljningen. Företag klassificerade inom
personalrestaurangsbranschen (SNI 56291) redovisar total omsättning och därav
företagsförsäljning. Företag klassificerade inom apoteksbranschen (SNI 47730)
redovisar total omsättning och därav fria handelsvaror. Därtill redovisar ett antal
företag klassade inom detaljhandeln (SNI 47) total omsättning och därav ehandelsförsäljning.
Uppgifter om omsättning från momsdeklarationer inkomna till Skatteverket
inkluderas i beräkningsunderlaget fyra gånger per år och används då för
samtliga VE i urvalsundersökta stratum. Blankettuppgifter från stora totalundersökta VE ersätts aldrig med omsättningsuppgifter från Momsdeklarationer.
1.1.3

Statistiska mått

Omsättningen redovisas som ett index (beräknat som ett kedjeindex) med ett
givet basår och som ett utvecklingstal beräknat på indextal för samma period
under två på varandra följande år. Redovisningen sker för olika branscher och
grupper av branscher.
Indextalen beräknas förutom i löpande priser även i fasta priser, fasta och
kalenderkorrigerade priser samt löpande och kalenderkorrigerade priser.
Fastprisberäkning av omsättningen görs med hjälp av branschprisindex. För att
kunna jämföra en period med motsvarande period föregående år som ofta inte
omfattar lika många helger eller kalenderdagar genomförs en så kallad
kalenderkorrigering. Undersökningen tar även fram säsongrensade serier och
trendserier uttrycka i form av index.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Omsättning inom tjänstesektorn redovisas för olika branscher och grupper av
branscher enligt standarden för Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007)
inom branscherna 36-96 exklusive 41-43 samt 64-66 enligt standarden för
Svensk NäringsgrensIndelning 2007 (SNI 2007).
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Referenstider

Indextal beräknas primärt för månad och anger månadens omsättningsutveckling
i förhållande till den genomsnittliga nivån under 2010. Indextal beräknas också
för kvartal och år.
1.2.

Fullständighet

Omsättning inom tjänstesektorn belyser omsättningsutvecklingen månads- och
kvartalsvis för tjänstesektorn (utom bygg, finans- och försäkringsverksamhet).
För industrisektorn finns motsvarande omsättningsindex som belyser
omsättningsutvecklingen månads- och kvartalsvis inom industrin.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Liksom i stort sett all statistik är även Omsättning inom tjänstesektorn behäftad
med viss osäkerhet. I avsnitt 2.2 görs en genomgång av dess felkällor samt vilka
konsekvenser de medför.
Definitiva omsättningsnivåer beräknas fyra gånger per år när uppgifter om
månads- respektive kvartalsomsättning hämtas för aktuellt kvartal från momsdeklarationer inkomna till Skatteverket. Omsättningsuppgifter hämtas för alla
företag i undersökningspopulationen som tillhör urvalsundersökt stratum. Detta
görs i samband med den första revideringen av sista månaden i ett kvartal.
Därmed är den definitiva statistiken närmast en totalräkning över alla företag
som ingår i undersökningspopulation, undantaget ett antal branscher där
omsättning från momsdeklarationer per definition håller låg kvalitet. Användningen av administrativa data varje kvartal syftar i första hand till att förbättra
kvaliteten i statistiken.
2.2
2.2.1

Osäkerhetskällor
Urval

Undersökningspopulationen består av omkring 130 000 VE och ett stratifierat
obundet slumpmässigt urval (OSU) dras och urvalsstorleken uppgår till cirka
7 500 VE. Eftersom den preliminära statistiken är baserad på ett urval av VE
uppstår en avvikelse mellan observerat resultat och det resultat man skulle ha
erhållit om samtliga VE hade undersökts. Någon uppskattning av urvalsosäkerheten för publicerade index och utvecklingstal görs inte i dagsläget.
2.2.2

Ramtäckning

Rampopulationen består av cirka 700 000 VE medan undersökningspopulation
omfattar de företag som, per bransch, tillsammans täcker cirka 90 % av rampopulationens totala årsomsättning. Omsättningsbidraget från de företag i rampopulationen som inte kommer med i undersökningspopulationen (företag under
cut-off) modellberäknas vilket innebär att undersökningen täcker 100 % av
omsättningen i rampopulationen.
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Över- och undertäckning ökar successivt under den period som samma rampopulation/urval används (undersökningsomgång) eftersom den undersökta
populationen är dynamisk med nedlagda och nystartade företag. Undertäckning
utgörs av nyetablerade företag som vid urvalstillfället inte registrerats i SCB:s
företagsregister (FDB). Övertäckning utgörs av företag som i praktiken är
nedlagda, men som trots det fanns registrerade som aktiva i FDB vid urvalstillfället. Över- och undertäckning uppstår också under undersökningsomgången
eftersom den rampopulation (och urval) som upprättas i mars år (t) ligger till
grund för omsättningsstatistik avseende referensmånad april år (t) – mars år
(t+1). Över- och undertäckning ökar succesivt under året i och med att rampopulation och urval åldras på grund av de företagsförändringar som sker löpande.
Företag som är nystartade under undersökningsomgången, vars omsättning är
betydande för statistiken, kan läggas till urvalet och uppgifter samlas in för
tidigare månader under urvalsåret.
2.2.3

Mätning

Uppgifter om total omsättning samlas in på månadsbasis med hjälp av webblankett. Ett fåtal handelsföretag har betydande intäkter från industri och/eller
tjänsteverksamhet precis som ett fåtal tjänsteföretag har betydande intäkter från
industri och/eller handelsverksamhet. Dessa företag delar i blanketten upp sin
omsättning på industri-, handel- och tjänsteomsättning. Företag som i huvudsak
endast har handel eller tjänsteverksamhet lämnar uppgifter om nettoomsättning.
Bedömningen är att nettoomsättning är en god approximation för handelrespektive tjänsteproduktion för dessa företag. Detta innebär att mätfel introduceras i statistiken.
Feltolkningar av anvisningar kan leda till mätfel.
Frågeformuläret finns återgivet i sin helhet i Framtagning av statistiken
(SCBDOK) för den här undersökningen.
Omsättningsuppgifter från momsdeklarationer inkomna till Skatteverket
inkluderas i beräkningsunderlaget fyra gånger per år och används då för
samtliga VE i urvalsundersökta stratum. Mätfel kan introduceras i statistiken på
grund av att den definitionen av omsättning som kan beräknas med hjälp av
momsdeklarationer kan avvika något från den definition som efterfrågas i
webblanketten.
2.2.4

Svarsbortfall

Den ovägda svarsfrekvensen i undersökningen är omkring 85 % en normal
månad. Den vägda svarsfrekvensen, där hänsyn tas till det svarande företagets
omsättning, är omkring 93 % en normal månad.
Det finns en risk att bortfallet leder till en systematisk under- eller överskattning
av resultaten. För att undvika bortfall i undersökningen påminns uppgiftslämnarna via brev om uppgifterna inte inkommit när sista svarsdatum passerats.
Företag med stor påverkan på statistiken påminns även via telefon.
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Uppskattning av omsättningsvärden från företag som inte svarat, så kallad
imputering, används både för att kompensera för objektsbortfall och partiellt
bortfall. Vilken imputeringsmetod som används beror på vilken information som
finns att tillgå och beskrivs närmare i Framtagning av statistiken (SCBDOK) för
den här undersökningen.
2.2.5

Bearbetning

Uppgifter om omsättning samlas in med hjälp av blanketter. Omkring 99
procent av de inkomna svaren lämnas via den elektroniska webblanketten (SIV),
medan resterande del inkommer via pappersblanketter vilka registreras manuellt. Granskningsverktyget Signal används för att upptäcka exempelvis summeringsfel och negativa värden innan blankettuppgifter laddas i det för SCB
generella IT-systemet Triton. Lämnade uppgifter som avviker mycket från
tidigare inlämnade uppgifter kontrolleras. Misstänkta fel följs upp med återkontakter i form av telefonsamtal och e-post.
Makrogranskningen innebär att varje enskild bransch, eller grupp av branscher,
granskas för att hitta utvecklingstal som är avvikande. I branscher med avvikande utvecklingstal studeras de bakomliggande företagsuppgifterna. Företagsuppgifter som avviker mycket mot tidigare lämnad uppgift till SCB och/eller till
Skatteverket i form av en momsdeklaration avseende tidigare perioder studeras
och verifieras eventuellt via företagskontakt.
2.2.6

Modellantaganden

Inom ramen för säsongrensning, kalenderkorrigering och trendskattning görs ett
antal modellantaganden som kan påverka tillförlitligheten.
Omsättningsbidraget från de företag i rampopulationen som inte kommer med i
undersökningspopulationen (företag under cut-off) modellberäknas vilket kan
påverka tillförlitligheten.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Ingen redovisning av osäkerhetsmått för index och utvecklingstal görs i
dagsläget.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Uppgifter om omsättning samlas in, bearbetas och publiceras i form av index
och utvecklingstal baserat på index varje månad, kvartal samt år.
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Framställningstid

Omsättning per månad inom detaljhandeln (Detaljhandelsindex) publiceras kl
09.30 senast 28 dagar efter referensmånadens utgång. Kvartalsvis publiceras
månatlig omsättningsstatistik för övriga tjänstenäringar och publicering sker 50
dagar efter referenskvartalets slut.
3.3

Punktlighet

Detaljhandelsindex utkommer enligt publiceringsplan. Leveranserna av
kvartalsuppgifter till Nationalräkenskaperna sker enligt förbestämd tids- och
leveransplan. Data skickas till Eurostat enligt leveransplan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Något som är betydande för jämförbarheten över tiden är de förändringar av
näringsgrensindelning som gjorts. Sedan år 2009 används SNI2007 och tidserier
bakåt i tiden har tagits fram med den nya nomenklaturen. För detaljhandeln
finns en tidserie i den nya nomenklaturen från och med år 1990 och för övriga
tjänstesektorn från och men år 2000.
I april 2015 infördes flera metodförändringar som ett led i att förbättra
kvaliteten i statistiken och att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken. Statistiken samordnades vad gäller rampopulation, urval, insamlingsvariabel samt hur statistiken bearbetas. För att minimera effekten av tidsseriebrott och
nivåskiften bakåt i tiden har en anpassning av historiska tidsserier gjorts. Jämförbarheten över tiden kan dock ha påverkats av metodförändringarna.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Omsättning inom tjänstesektorn omfattas av Council Regulation of Short Term
Statistics, EG 1165/98 and amended by the regulation (EC) No 1158/2005
vilken anger hur statistiken skall beräknas. Därför torde möjligheten att jämföra
statistiken med motsvarande grupper inom andra EU-länder vara god
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Statistiken är jämförbar med Tjänsteproduktionsindex eftersom uppgifter om
företagens omsättning används i båda statistikprodukterna för en majoritet av
branscherna.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Varje månad publiceras statistiken på SCB:s webbplats i form av tabeller,
diagram samt i Statistikdatabasen. En statistiknyhet publiceras på SCB:s
webbplats. Omsättning inom tjänstesektorn används som källa till ett flertal
publiceringar: Detaljhandelsindex, Restaurangindex, Hushållens konsumtionsutgifter samt Tjänsteproduktionsindex (HA0104).
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Presentation

Statistiken publiceras i form av indextal i Statistikdatabasen. Inom detaljhandeln
publiceras också utvecklingstal baserade på index (referensmånaden jämfört med
motsvarande månad året innan). I samband med varje publicering skrivs en
statistiknyhet som innehåller den viktigaste informationen om omsättning inom
tjänstesektorn den senaste perioden. På SCBs webbplats publiceras vid sidan av
statistiknyheten även tabeller och diagram.
Resultaten redovisas i form av indextal med referensår 2010, det vill säga genomsnittet av indextalen för år 2010 är 100. Statistiken publiceras i löpande priser, fasta
priser, kalenderkorrigerade, säsongrensade samt trendskattade serier.

5.3

Dokumentation

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i detta dokument, Beskrivning av Statistiken
(BaS).
Framställningen av statistiken och statistikregistret beskrivs i, Statistikens framtagning (SCBDOK).
Detaljerad information om statistiken beskrivs i Statistikens detaljerade innehåll
(MetaPlus).
Dokumentationen finns publicerad på SCB:s webbplats, www.scb.se.

5.4

Tillgång till primärmaterial

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.
5.5

Upplysningstjänster

Vid frågor om statistiken kontakta:
Kristina Frändén Telefon: 010 – 479 43 89
E-post: fornamn.efternamn@scb.se
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