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Register
Namn

Presentationstext

KortInd

Kortperiodisk industrienkät

Beskrivning

Registertyp

Kortperiodisk industrienkät innehåller uppg. om industrins produktion,
survey, urval
leveranser, order, lager och kapacitetsutnyttjande, samt bakgrundsinfo om
bransch, strlklass m.m. för de ftg som ingår i enkäten.
Version
Namn

Presentationstext

KortInd

Kortperiodisk industrienkät

Beskrivning

Personregister

Kortperiodisk industrienkät innehåller uppg. om industrins produktion,
nej
leveranser, order, lager och kapacitetsutnyttjande, samt bakgrundsinfo om
bransch, strlklass m.m. för de ftg som ingår i enkäten.

Slutligt observationsregister

ja

Databas
Namn

Första tid

Senaste tid

KortInd2002

1999M01

2003M02

Presentationstext

Referenstid

Kortperiodisk industrienkät

Månad och kvartal

Beskrivning

I KortInd2002 har de föregående databaserna KortInd (gällde för 1999), KortInd2000 och KortInd2001 slagits samman med införande av variabeln
urvalsår (UAr).
Tillgänglighet

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat. Utlämnas efter särskild prövning.

Tabell / flat fil
Presentationstext

Blankettuppgifter för kapacitetsutnyttjande kvartalsvis

2
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Utnyttjandegrad och orsak till avvikelser från maximalt kapacitetsutnyttjande

38000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
År

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Observationsnummer
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Procent
Anger
kapacitetsutnyttjandegr
ad i procent
Brist på kvalificerad
Anges om brist på
arbetskraft
kvalificerad arbetskraft
råder
Brist på okvalificerad
Anges om brist på
arbetskraft
okvalificerad
arbetskraft råder
Brist på insatsvaror
Anges om brist på
insatsvaror råder
Otillräcklig efterfrågan Anges om efterfrågan
på produkterna är
otillräcklig
Annan orsak
Anges om någon
annan orsak finns
Beskrivning av orsak
Textfält för kommentar
Urvalsår
Det år urvalet avser
Kvartal
Aktuellt kvartal
Produktionsstörning
Anges om företaget
råkat ut för
produktionsstörningar
Användaridentitet
Anger vem som senast
uppdaterade raden
Granskning
Granskningskod för
blankettuppgifterna
Ändrad
Tidpunkt för
uppdatering

Tabell / flat fil
Presentationstext

Blankettuppgifter för olika typer av lager kvartalsvis

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Sår

ej summerbar

Obsnr

ej summerbar

Tal

ej summerbar

Dikotom

ej summerbar

Dikotom

ej summerbar

Dikotom

ej summerbar

Dikotom

ej summerbar

Dikotom

ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Text
Uår
Kvartal
Dikotom

ej summerbar

scb_id

ej summerbar

GranskK

ej summerbar

Datum

3
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Värdet av olika typer av lager. Sedan 2001K1, endast observationsnummer med minst 50 anställda
eller sågverk (SNI 201).

32000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
År

Observationsnummer
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av handelsvaror
Färdiga produkter i
främmande
tillverkning
Anskaffningvärde
främmande produkter
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av insatsvaror
Insatsprodukter

Anskaffningvärde
insatsprodukter
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av produkter i arbete
Tillverkningskostnad
av produkter i arbete

Försäljningsvärdet av
produkter i arbete
Pålägg produkter i
arbete

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av handelsvaror
Om varan är värderad
till
återanskaffningsvärde
anges detta här
Om varan är värderad
till anskaffningsvärde
anges detta här
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av insatsvaror
Om varan är värderad
till
återanskaffningsvärde
anges detta här
Om varan är värderad
till anskaffningsvärde
anges detta här
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av produkter i arbete
Om varan ej kan
värderas till
marknadsvärde anges
här istället
tillverkningskostnaden
Om varan kan värderas
till marknadsvärde
anges det här
Påläggsbelopp mellan
tillverknings- och

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Sår

ej summerbar

Obsnr

ej summerbar

Datum

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

ej summerbar

Datum

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

ej summerbar

Datum

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

4
Presentationstext
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av färdiga produkter
Tillverkningskostnad
för färdiga produkter

Försäljningsvärdet för
färdiga produkter
Pålägg färdiga
produkter
Ingående lager

Lagerförändring

Kvartalsvärdet av
produktionen

Kvartalsvärdet av
leveranserna

Lagerförändring

Granskning
Ändrad
Urvalsår
Kvartal
Användaridentitet

Tabell / flat fil

Beskrivning
Uppgiftskälla
försäljningsvärde
Pristidpunkt för
värderingen av lager
av färdiga produkter
Om varan ej kan
värderas till
marknadsvärde anges
här istället
tillverkningskostnaden
Om varan kan värderas
till marknadsvärde
anges det här
Påläggsbelopp mellan
tillverknings- och
försäljningsvärde
Lagervärde av färdiga
produkter föregående
kvartal
Förändring mellan
lagret av färdiga
produkter för t och t-1
Av uppgiftslämnaren
angivet värde av
produktion under
kvartalet
Av uppgiftslämnaren
angivet värde av
leveranser under
kvartalet
Förändring mellan
lagret av färdiga
produkter för t och t-1
(samma som variabeln
Lagerförändring, men
på ett annat ställe)
Granskningskod för
blankettuppgifterna
Tidpunkt för
uppdatering
Det år urvalet avser
Aktuellt Kvartal
Anger vem som senast
uppdaterade raden

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

ej summerbar

Namn på värdemängd
Datum

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

ej summerbar

GranskK

ej summerbar

Datum

ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Uår
Kvartal
scb_id
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Presentationstext

Blankettuppgifter för leveranser, orderingång och orderstock månadsvis
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Värdet av leveranser, orderingång och orderstock. Sedan 2001M1 lämnar observationsnummer med
mindre än 50 anställda endast uppgifter om leveranser.

115000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
År

Månad
Observationsnummer
Från- och meddatum

Tilldatum

Leveranser
hemmamarknad

Leveranser
exportmarknaden

Leveranser mellan
observationsenheter
inom den egna
juridiska enheten
Totala leveranser

Orderingång från
exportmarknaden

Orderingång från
hemmamarknaden

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Aktuell månad
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Tidpunkt för
rapportperiodens
början för varje
undersökt företag
Tidpunkt för
rapportperiodens slut
för varje undersökt
företag
Värdet av
observationsenhetens
leveranser till
hemmamarknaden
Värdet av
observationsenhetens
leveranser till
exportmarknaden
Leveranser mellan
observationsenheter
inom den egna
juridiska enheten
Totala värdet av
leveranser för
observationsenhet
Värdet av
observationsenhetens
orderingång till
exportmarknaden
Värdet av
observationsenhetens
orderingång till

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Sår

ej summerbar
ej summerbar

Månad
Obsnr

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Datum

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde
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Presentationstext
Total orderingång

Orderstock
hemmamarknad

Orderstock
exportmarknad

Total orderstock

Ändrad
Granskning
Urvalsår
Användaridentitet

Beskrivning
hemmamarknaden
Värdet av
observationsenhetens
totala orderingång
Värdet av
observationsenhetens
orderstock från
hemmamarknaden
Värdet av
observationsenhetens
orderstock från
exportmarknaden
Värdet av
observationsenhetens
totala orderstock
Tidpunkt för
uppdatering
Granskningskod för
blankettuppgifterna
Det år urvalet avser
Anger vem som senast
uppdaterade raden

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

summerbar

tkr

Värde

ej summerbar

Datum

ej summerbar

GranskM

ej summerbar
ej summerbar

Uår
scb_id

Tabell / flat fil
Presentationstext

Blankettuppgifter för produktion månadsvis
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Värdet av produktion. Sedan 2001M1 lämnar observationsnummer med minst 50 anställda uppgifter
om produktion.

105000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
Månad
Observationsnummer
Från- och meddatum

Tilldatum

Beskrivning
Uppgiftskälla
Aktuell månad
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Tidpunkt för
rapportperiodens
början för varje
undersökt företag
Tidpunkt för

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Månad
Obsnr

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Datum
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Presentationstext

Kalenderdagar

Rapportdagar

Produktionsvärde

Granskning
Ändrad
År

Urvalsår
Användaridentitet

Beskrivning
Uppgiftskälla
rapportperiodens slut
för varje undersökt
företag
Antal dagar som
industriell drift
förekommit under
kalendermånaden
Antal dagar som
industriell drift
förekommit under
rapportperioden
Värdet av
observationsenhetens
produktion
Granskningskod för
blankettuppgifterna
Tidpunkt för
uppdatering
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Det år urvalet avser
Anger vem som senast
uppdaterade raden

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Kalenderdagar

ej summerbar

Rapportdagar

summerbar

tkr

Värde

ej summerbar

GranskM

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Sår

ej summerbar
ej summerbar

Uår
scb_id

Tabell / flat fil
Presentationstext

Statuskoder m.m. för kvartalsuppgifter
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Innehåller koder som beskriver observationsenhetens status (aktiv el. ej), blankettens status
(inkommen el. ej) och variablens hanteringskod (inkommet el. imputerat värde).

57000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
År

Observationsnummer
Blankettstatus, kvartal

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Visar status för
rapportenheten, om

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Sår

ej summerbar

Obsnr

ej summerbar

BlStatus
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Presentationstext

Hanteringskod för
lagertypen
handelsvaror-värderat
till
återanskaffningsvärde
Inkommandedatum

Beskrivning
blanketten är
inkommen eller ej, om
den har fått uppskov,
om den är stansad och
laddad i databasen
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.

Datum som blanketten
inkommit
Observationsenhetsstat Visar status för
us, kvartal
rapportenheten, om
enheten är aktiv eller
ej, om den ska ingå i
statistiken eller ej
Uppskovsdatum
Visar datum för
uppskov, om sådant
sökts.
Värdestatus
Värdestatus
kapacitetsutnyttjande
kapacitetsutnyttjande
Värdestatus lager
Värdestatus lager
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen
beskriver om värdet är
handelsvaror-värderat inkommet, outlier,
till anskaffningsvärde imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen insatsvaror- beskriver om värdet är
värderat till
inkommet, outlier,
återanskaffningsvärde imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen insatsvaror- beskriver om värdet är
värderat till
inkommet, outlier,
anskaffningsvärde
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen produkter i beskriver om värdet är
arbete-värderat till
inkommet, outlier,
tillverkningskost.
imputerat etc.
Kvartal
Aktuellt kvartal
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen produkter i beskriver om värdet är
arbete-företagens
inkommet, outlier,
pålägg för produkten
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
lagertypen produkter i beskriver om värdet är
arbete-värderat till
inkommet, outlier,
försäljningspris
imputerat etc.

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Datum

ej summerbar

ObsStatus

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Värdestatuskod

ej summerbar
ej summerbar

Värdestatuskod
Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar
ej summerbar

Månad
Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod
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Hanteringskod för
lagertypen färdiga
produkter-värderat till
tillverkningskost.
Hanteringskod för
lagertypen färdiga
produkter-företagens
pålägg för produkten
Hanteringskod för
lagertypen färdiga
produkter-värderat till
försäljningspris
Urvalsår
Hanteringskod för
värdering av egna
färdiga varor
föregående kvartal
Hanteringskod för
förändring av egna
färdiga varor mellan
kvartalen
Hanteringskod för
summan av de tre
senaste månadernas
produktion
Hanteringskod för
summan av de tre
senaste månadernas
leveranser
Hanteringskod för
förändring av egna
färdiga varor mellan
kvartalen
Hanteringskod för
graden av
kapacitetsutnyttjande

Beskrivning
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Det år urvalet avser
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för brist Hanteringskoden
på yrkesutbildad
beskriver om värdet är
personal
inkommet
Hanteringskod för brist Hanteringskoden
på övrig personal
beskriver om värdet är
inkommet
Hanteringskod för brist Hanteringskoden
på insatsvaror
beskriver om värdet är
inkommet
Hanteringskod för
Hanteringskoden
otillräcklig efterfrågan beskriver om värdet är

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar
ej summerbar

Uår
Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod
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Presentationstext
Hanteringskod för
produktionsstörningar
Hanteringskod för om
annan orsak finns

Beskrivning
inkommet
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

Tabell / flat fil
Presentationstext

Statuskoder m.m. för månadsuppgifter
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Innehåller koder som beskriver observationsenhetens status (aktiv el. ej), blankettens status
(inkommen el. ej) och variablens hanteringskod (inkommet el. imputerat värde).

167000

Variabler - Innehåll
Presentationstext
År

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsåret, det
år som uppgifterna
avser
Månad
Aktuell månad
Observationsnummer
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Branschindelning
Branschindelning
enligt Br92 som
enligt Br92 som
bygger på SNI92
bygger på SNI92
Rapportenhetens
Rapportenhetens
bransch
bransch enligt Svensk
Näringsgrensindelning
Anställda
Antal anställda på
rapportenheten
Saluvärde
Saluvärde
Observationsenhetsstat Visar status för
us, månad
rapportenheten, om
enheten är aktiv eller
ej, om den ska ingå i
statistiken eller ej
Blankettstatus, månad Visar status för
rapportenheten, om
blanketten är
inkommen eller ej, om

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Sår

ej summerbar
ej summerbar

Månad
Obsnr

ej summerbar

Br92-kod

ej summerbar

Sni92-kod

summerbar

st

AktAnst

summerbar
ej summerbar

tkr

AktSaluV
ObsStatus

ej summerbar

BlStatus
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Presentationstext

Beskrivning
Uppgiftskälla
den har fått uppskov,
om den är stansad och
laddad i databasen
Inkommandedatum
Datum som blanketten
inkommit
Uppskovsdatum
Visar datum för
uppskov, om sådant
sökts
Värdestatus leveranser Värdestatus leveranser
och order
och order
Värdestatus produktion Värdestatus produktion
Driftstyp avseende
Driftstyp avseende
månad för
månad för
produktionsvariabeln
produktionsvariabeln
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Driftsdagar
beskriver om värdet är
under
inkommet, outlier,
kalendermånaden.
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Driftsdagar
beskriver om värdet är
under rapportperioden inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Produktion
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Leveranser
beskriver om värdet är
till hemmamarknaden inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Leveranser
beskriver om värdet är
till exportmarknaden
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Interna
beskriver om värdet är
leveranser
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Totala
beskriver om värdet är
leveranser
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskod för
Hanteringskoden
variabeln Orderingång beskriver om värdet är
på hemmamarknaden
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
Hanteringskod för
variabeln Orderingång beskriver om värdet är

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Datum

ej summerbar

Värdestatuskod

ej summerbar
ej summerbar

Värdestatuskod
Driftstyp

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod
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Presentationstext
från exportmarknaden
Hanteringskod för
variabeln Total
orderingång
Hanteringskod för
variabeln Orderstock
från hemmamarknad
Hanteringskod för
variabeln Orderstock
från exportmarknaden
Hanteringskod för
variabeln Total
ordersock
Urvalsår

Beskrivning
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Hanteringskoden
beskriver om värdet är
inkommet, outlier,
imputerat etc.
Det år urvalet avser

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Hanteringskod

ej summerbar

Uår

Tabell / flat fil
Presentationstext

Observationsenhet per urvalsår
Objekttyp

Population

Företag

Industriföretag med minst tio anställda vid urvalsdragning det aktuella urvalsåret.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Uppgifter om observationsenheter per urvalsår

12800

Variabler - Innehåll
Presentationstext
Observationsnummer
Organisationsnummer
Aktivt
organisationsnummer

Bortfallsstrategikod
Uppräkningsfaktor

Beskrivning
Uppgiftskälla
Undersökningsobjektet
s identitetsnummer
Identitet för den
juridiska personen
Aktivt
organisationsnummer.
Används om företaget
byter
organisationsnummer
under statistikåret
Används ej
Stora N/lilla n. Faktor
som använd för att visa

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Obsnr

ej summerbar

Orgnr

ej summerbar

Orgnr

ej summerbar
ej summerbar

Bstrat
Tal

13
Presentationstext

SAMUstorlek
Ändrad
Urvalsår
Användaridentitet

Beskrivning
att ett företag
representerar flera
andra företag i samma
stratum
Storleksklass i
samband med urvalet
Tidpunkt för
uppdatering
Det år urvalet avser
Anger vem som senast
uppdaterade raden

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Värdemängder
Namn

Beskrivning

AktAnst

Antal anställda på rapportenheten, 0-99 999 999 st.

Namn

Beskrivning

AktSaluV

Saluvärde, 0- 999 999 999 tkr

Namn

Beskrivning

BlStatus

Blankettstatus, månad och kvartal

Kod
0
1
2
3
5

Benämning
Blankett ej inkommen
Blankett inkommen
Blankett inkommer - uppskov
Blankett inkommen - utreds
Blankett inkommen - laddad i databsen

Namn

Beskrivning

Br92-kod

Rapportenhetens bransch enligt Br92-indelning som bygger på SNI92

Kod
000
100
110
120
131
132
140
151
152
158

Benämning
Ej fastställd
Kolgruvor och torvindustri
Ind för utv av råpetrolium o naturgas inkl serviceföretag
Uran och toriumgruvor
Järnmalmsgruvor
Andra metallmalmsgruvor
Annan industri för minralutvinning
Slakterier, mejerier, sockerindustri
Livsmedelsind exkl slakterier, mejerier, sockerind, bagerier od
Bagerier, knäckebröds- och kexindustri

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

SamuStkl

ej summerbar

Datum

ej summerbar
ej summerbar

Uår
scb_id

14
160
170
180
190
201
202
210
211
212
221
222
231
232
233
241
244
245
250
261
262
271
274
281
284
291
296
297
300
311
312
321
322
323
331
334
341
343
351
352
354
361
364
370

Tobaksindustri
Textilindustri
Beklädnadsindustri, pälsindustri
Garverier, industri för reseffekter, handväskor, skodon od
Sågverk och hyvlerier, träinpregneringsverk
Annan industri för trä och trävaror mm, ej möbler
Massaindustri
Pappers- och pappindustri
Industri för pappers- och pappvaror
Förlag
Grafisk industri, reproduktionsindustri
Industri för stenkolsprodukter
Petroliumraffinaderier
Kärnbränsleindustri
Kemisk ind exkl läkemedel, rengöringsartiklar od
Läkemedelsindustri
Industri för rengöringsmedel och toalettartiklar
Gummi- och plastvaruindustri
Planglasverk, ind för buteljer, glasförpackningar od
Jord- och stenvaruindustri exkl planglas, buteljer od
Järn- och stålverk o a primärbearbetning
Metallverk, ej järn; järn- och metallgjuterier
Ind för byggnadsmetallvaror, cisterner od, ånggeneratorer, bestick, verktyg od
Ind för smidning, pressning, beläggn od; andra metallvaror
Maskinindustri exkl vapen- o ammunitionsindustri, elektriska hushållsmaskiner od
Vapen- och ammunitionsindustri
Ind för elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Industri för kontorsmaskiner och datorer
Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer
Annan elektroindustri exkl elmotorer od
Industri för elektroniska komponenter
Ind för radio- o TV-sändare; trådtelefoni o -telegrafi
Ind för radio- och TV-mottagare mm
Ind för prec.instrument exkl opt instr, fotoutrustn och ur
Ind för optiska instrument och fotoutrustning samt urindustri
Motorfordonsind, karosserier, släpfordon o påhängsvagn
Industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer
Skeppvarv och båtbyggerier
Industri för rälsfordon, flygplan och övriga transportmedel
Motorcykel och cykelindustri
Möbel-, smycke-, guld- och silversmeds-, musikinstr.ind
Sportvaru-, spel- och leksaksind; diverse övrig tillverkning
Återvinningsindustri

Namn

Beskrivning

Bstrat

Kod för bortfallsstategi

15
Kod
0
1
2
3

Benämning
Ingen strategi
Viktig enhet för både månads- och kvartalsstatistiken
Viktig enhet för månadsstatistiken
Viktig enhet för kvartalsstatistiken

Namn

Beskrivning

Datum

Datum och klockslag (MMMDDÅÅÅÅtt:mm)

Namn

Beskrivning

Dikotom

Antar värde ett eller noll

Kod
0
1

Benämning
Gäller ej
Gäller

Namn

Beskrivning

Driftstyp

Driftstyp; femdagarsvecka, kontinuerlig drift etc.

Kod
0
10
20
30
40
50

Benämning
Ej fastställd, behandlas som femdagarsvecka (default)
Femdagarsvecka
Sexdagarsvecka måndag till lördag
Dito söndag till fredag
Kontinuerlig drift med uppehåll för storhelger
Dito utan uppehåll

Namn

Beskrivning

GranskK

Granskningskod för kvartalsdata

Kod
0
1
2
3

Benämning
Variabeldel utan fel (enda gilltiga värdet för lageruppgifterna)
Kapac, diff mellan kv t och kv t-1 > +- 20%
Kapac, om < 100% och orsak saknas eller >=100% och orsak finns
Kapac, om både fel 1 och 2

Namn

Beskrivning

GranskM

Granskningskod för månadsdata

Kod
0
1

Benämning
Variabeldel utan fel
Variabeldel med tidsglapp/tidsöverlappning mellan TillDat t-1 och FromDat t

Namn

Beskrivning

Hanteringskod

Hanteringskoder för alla mätvariabler, månad och kvartal

Kod
0

Benämning
Variabelvärde ej inkommet

16
1
2
5
9

Variabelvärde inkommet
Konsekvensimputerat värde
Outlayer värde
Manuellt imputerat värde

Namn

Beskrivning

Kalenderdagar

Antal dagar i månaden (1-31)

Namn

Beskrivning

Kvartal

Kvartal

Kod
0
1
2
3
4

Benämning
0 (Refererar till kvartal 4 i föregående urval)
1
2
3
4

Namn

Beskrivning

Månad

Årets månader (januari-december)

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Benämning
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Namn

Beskrivning

Obsnr

Undersökningsenhetens identitetsnummer, 1000-0000 till 9999-9999

Namn

Beskrivning

ObsStatus

Observationsenhetsstatus, månad och kvartal

Kod
0
1
3
4
5

Benämning
tillkommit senare under året
aktiv enhet - ska beräknas
aktiv enhet - ej påminnelse - ska beräknas
anstånd både månad och kvartal, datum anges i registerkommentar
reserv

17
6
7
8
9

nedlagd enhet - imputeras ej
ej uppdelad enhet återföring - nollas
ej industriföretag - nollas
sammanslagen med annan enhet -nollas

Namn

Beskrivning

Orgnr

12-siffrigt organisationsnummer, identitet för den juridiska personen (16556XXXXXXX)

Namn

Beskrivning

Rapportdagar

Antal dagar i rapportperioden (1-60)

Namn

Beskrivning

SamuStkl

Storleksklass i samband med urvalet

Kod
3
4
5
6
7
8

Benämning
10-19 anställda
20-49 anställda
50-99 anställda
100-199 anställda
200-499 anställda
500- anställda

Namn

Beskrivning

Sår

Statistikår/undersökningsår

Kod
1999
2000
2001
2002
2003

Benämning
1999
2000
2001
2002
2003

Namn

Beskrivning

scb_id

Användaridentitet (scbXXXX)

Namn

Beskrivning

Sni92-kod

Rapportenhetens bransch enligt SNI92

Kod
10100
10200
10301
10302
11100
11200
12000

Benämning
Stenkolsgruvor
Brunkolsgruvor
Torvindustri, för jordförbättringsändamål
Torvindustri, för energiändamål
Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas
Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning
Uran- och toriumgruvor

18
13100
13200
14110
14120
14130
14210
14220
14300
14400
14500
15111
15112
15120
15130
15200
15310
15320
15330
15410
15420
15430
15511
15512
15520
15611
15612
15620
15710
15720
15810
15821
15822
15830
15841
15842
15850
15860
15870
15880
15890
15910
15920
15930
15940
15950
15960
15970

Järnmalmsgruvor
Andra metallmalmsgruvor
Byggnadsstensbrott
Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott
Skifferbrott
Sand-, grus- och bergtäkter
Lertäkter
Brott för kemiska mineral
Industri för saltutvinning
Övrig gruv- och utvinningsindustri
Kreatursslakterier
Köttstyckerier
Fjäderfäslakterier
Charkuterier och annan industri för köttvaror
Fiskberedningsindustri
Potatisindustri
Juice- och saftindustri
Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri
Industri för råa oljor och fetter
Industri för raffinerade oljor och fetter
Matfettsindustri
Ostindustri
Annan mejerivaruindustri
Glassindustri
Kvarnar
Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Stärkelseindustri
Industri för beredda fodermedel
Industri för mat till sällskapsdjur
Bagerier
Knäckebrödsindustri
Industri för kex och konserverade bakverk
Sockerindustri
Sockerkonfektyrindustri
Choklad- och chokladkonfektyrindustri
Industri för pastaprodukter
Kaffe- och teindustri
Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat
Annan livsmedelsindustri
Spritdrycksindustri
Råspritsbrännerier
Vinindustri
Cider- och annan fruktvinsindustri
Industri för andra icke-destillerade jästa drycker
Ölbryggerier
Mälterier

19
15980
16000
17110
17120
17130
17140
17150
17160
17170
17210
17220
17230
17240
17250
17300
17401
17402
17403
17510
17520
17530
17541
17549
17600
17710
17720
18100
18210
18221
18222
18231
18232
18233
18234
18240
18300
19100
19200
19300
20101
20102
20103
20201
20202
20203
20301
20302

Mineralvatten- och läskedrycksindustri
Tobaksindustri
Bomullsgarnsindustri o.d.
Kardgarnsindustri o.d.
Kamgarnsindustri o.d.
Lin- och jutegarnsindustri o.d.
Industri för silkegarn o.d.
Sytrådsindustri
Annan garnindustri
Bomullsväverier o.d.
Kardgarnsväverier o.d.
Kamgarnsväverier o.d.
Sidenväverier o.d.
Andra väverier
Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk
Gardinindustri
Sängkläders- och linnevaruindustri
Industri för presenningar, tält, segel o.d.
Mattindustri
Tågvirkes- och bindgarnsindustri
Industri för bondad duk
Industri för band och snörmakerier
Diverse övrig textilieindustri
Trikåväverier
Strumpindustri
Tröjindustri
Läderbeklädnadsindustri
Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder
Industri för andra gång- och ytterkläder för män och pojkar
Industri för andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor
Industri för skjortor och underkläder för män och pojkar
Industri för blusar och skjortor för kvinnor och flickor
Industri för gördlar, bysthållare, korsetter o.d.
Industri för andra underkläder för kvinnor och flickor
Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör
Pälsindustri
Garverier
Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m.
Skoindustri
Sågverk
Hyvlerier
Träimpregneringsverk
Industri för fanér, kryssfanér och lamellträ
Spånskiveindustri
Träfiberskiveindustri
Industri för monteringsfärdiga trähus
Industri för byggnads- och inrednings-snickerier

20
20400
20510
20520
21111
21112
21113
21121
21122
21123
21129
21211
21219
21220
21230
21240
21250
22110
22121
22122
22130
22140
22150
22210
22221
22222
22230
22240
22250
22310
22320
22330
23100
23200
23300
24110
24120
24130
24140
24150
24160
24170
24200
24300
24410
24420
24510
24520

Träförpackningsindustri
Övrig trävaruindustri
Industri för varor av kork, halm, rotting o.d.
Industri för mekanisk eller halvkemisk massa
Sulfatmassaindustri
Sulfitmassaindustri
Tidnings- och journalpappersindustri
Annan tryckpappersindustri
Kraftpappers- och kraftpappindustri
Övrig pappers- och pappindustri
Wellpappindustri
Övrig industri för pappers- och pappförpackningar
Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper
Industri för skrivpapper, kuvert o.d.
Tapetindustri
Industri för andra pappers- och pappvaror
Bokförlag
Dagstidningsförlag
Annonstidningsförlag
Tidskriftsförlag
Fonogramutgivare
Andra förlag
Dagstidningstryckerier
Tidskriftstryckerier
Boktryckerier, övriga tryckerier
Bokbinderier och industri för trycksaksbehandling
Industri för sättning och annan framställning av tryckoriginal
Annan grafisk industri
Företag för reproduktion av ljudinspelningar
Företag för reproduktion av videoinspelningar
Företag för reproduktion av data och datorprogram
Industri för stenkolsprodukter
Petroleumraffinaderier
Kärnbränsleindustri
Industri för industrigaser
Industri för färgämnen
Industri för andra oorganiska baskemikalier
Industri för andra organiska baskemikalier
Industri för gödselmedel och kväveprodukter
Basplastindustri
Industri för syntetiskt basgummi
Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Färgindustri
Industri för farmaceutiska basprodukter
Läkemedelsindustri
Tvättmedelsindustri
Parfym- och toalettartikelsindustri

21
24610
24620
24630
24640
24650
24660
24700
25110
25120
25130
25210
25220
25230
25240
26110
26120
26131
26132
26140
26150
26210
26220
26230
26240
26250
26260
26300
26400
26510
26520
26530
26611
26619
26620
26630
26640
26650
26660
26701
26709
26810
26821
26829
27100
27210
27221
27222

Sprängämnesindustri
Industri för lim och gelatin
Industri för eteriska oljor
Industri för fotokemiska produkter
Industri för inspelningsmedier
Annan kemisk industri utom konstfiberindustri
Konstfiberindustri
Industri för däck och slangar
Regummeringsindustri
Annan gummivaruindustri
Industri för plasthalvfabrikat
Plastförpackningsindustri
Byggplastvaruindustri
Annan plastvaruindustri
Planglasverk
Industri för bearbetat planglas
Industri för buteljer och glasförpackningar
Glasbruk
Glasfiberindustri
Annan glasvaruindustri
Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
Industri för keramiska sanitetsartiklar
Industri för keramiska isolatorer o.d.
Industri för andra tekniska keramiska produkter
Industri för andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
Industri för eldfasta keramiska produkter
Industri för keramiska golv- och väggplattor
Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
Cementindustri
Kalkbruk
Gipsindustri
Lättbetongindustri
Övrig industri för byggnadsbetongvaror
Industri för byggvaror av gips
Industri för fabriksblandad betong
Murbruksindustri
Industri för fibercementvaror
Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri
Industri för byggnadsstenvaror
Övrig stenvaruindustri
Slipmedelsindustri
Sten- och mineralullsindustri
Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter
Järn- och stålverk
Industri för gjutjärnsrör
Industri för icke-sömlösa stålrör
Industri för sömlösa stålrör

22
27310
27320
27330
27340
27350
27410
27420
27430
27440
27450
27510
27520
27530
27540
28110
28120
28210
28220
28300
28400
28510
28520
28610
28621
28622
28629
28630
28710
28720
28730
28740
28751
28759
29110
29120
29130
29140
29210
29220
29230
29240
29310
29320
29401
29402
29409
29510

Kalldrageri för stålstång
Kallvalsverk för stålband
Industri för kallformning av stål
Dragerier för ståltråd
Industri för övrig primärbearbetning av järn och stål; ferrolegeringsverk (ej EKSG-produkter)*
Ädelmetallverk
Aluminiumverk
Metallverk för bly, zink och tenn
Kopparverk
Andra metallverk
Järngjuterier
Stålgjuterier
Lättmetallgjuterier
Andra metallgjuterier
Industri för metallstommar och delar därav
Industri för byggnadselement av metall
Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning
Industri för ånggeneratorer
Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall och för pulver-metallurgi
Industri för beläggning och överdragning av metall
Verkstäder för metallegoarbeten
Industri för bestick
Industri för formverktyg
Industri för skärverktyg
Industri för övriga verktyg och redskap
Industri för lås och gångjärn
Industri för stålfat o.d. behållare
Industri för lättmetallförpackningar
Industri för metalltrådvaror
Industri för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
Diverse övrig metallvaruindustri
Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
Industri för pumpar och kompressorer
Industri för kranar och ventiler
Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
Industri för ugnar och brännare
Industri för lyft- och godshanterings-anordningar
Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
Övrig industri för maskiner för allmänt ändamål
Traktorindustri
Industri för andra jord- och skogs-bruksmaskiner
Industri för träbearbetningsmaskiner
Industri för svets- och lödningsmaskiner
Industri för övriga verktygsmaskiner
Industri för maskiner för metallurgi

23
29520
29530
29540
29550
29561
29569
29600
29711
29719
29720
30010
30020
31100
31200
31300
31400
31501
31502
31610
31620
32100
32200
32300
33101
33102
33200
33300
33400
33500
34100
34200
34300
35110
35120
35200
35300
35410
35420
35430
35500
36110
36120
36130
36140
36150
36210
36220

Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp
Industri för plast- och gummi-bearbetningsmaskiner
Diverse övrig industri för specialmaskiner
Vapen- och ammunitionsindustri
Industri för kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror
Industri för övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Kontorsmaskinindustri
Industri för datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer
Industri för eldistributions- och elkontrollapparater
Industri för elektrisk tråd och kabel
Batteri- och ackumulatorindustri
Belysningsarmaturindustri
Glödlamps- och lysrörsindustri
Industri för övrig elapparatur för motorer och fordon
Diverse övrig elektroindustri
Industri för elektroniska komponenter
Industri för radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
Industri för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och video
Industri för medicinsk utrustning och instrument
Tandteknikerlaboratorier
Industri för instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål
Industri för instrument för styrning av industriella processer
Industri för optiska instrument och fotoutrustning
Urindustri
Motorfordonsindustri
Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon och påhängsvagnar
Industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer
Skeppsvarv
Fritidsbåtbyggerier
Rälsfordonsindustri
Flygplansindustri
Motorcykelindustri
Cykelindustri
Invalidfordonsindustri
Övrig transportmedelsindustri
Industri för sittmöbler och säten
Annan kontors- och butiksmöbelindustri
Annan köksmöbelindustri
Annan möbelindustri
Madrassindustri
Mynt- och medaljindustri
Industri för smycken och andra guld- och silversmedsvaror

24
36300
36400
36500
36610
36620
36630
37100
37200

Musikinstrumentindustri
Sportvaruindustri
Industri för spel och leksaker
Bijouteriindustri
Borstbinderier
Diverse annan tillverkningsindustri
Industri för återvinning av skrot och avfall av metall
Industri för återvinning av skrot och avfall av icke-metall

Namn

Beskrivning

Tal

Vanligt numeriskt tal

Namn

Beskrivning

Text

Text

Namn

Beskrivning

Uår

Urvalsår

Kod
1999
2000
2001
2002

Benämning
Giltig under perioden 1999M01 till 2000M02
Giltig under perioden 2000M01 till 2001M02
Giltig under perioden 2001M01 till 2002M02
Giltig under perioden 2002M01 till 2003M02

Namn

Beskrivning

Värde

Observationsenhetens insamlade värde, 0-99 999 999 tkr

Namn

Beskrivning

Värdestatuskod

Status för variabelvärdena på blanketten, månad och kvartal

Kod
1
3
4
5
6
9

Benämning
Värden för exakt aktuell period har inkommit
Värden för minst 50% av perioden inkommet men rapporterat på annan period (endast månad)
Värden för minst 50% av aktuell period har inkommit (endast månad)
Värden för 50% eller mindre av aktuell period har inkommit (endast månad)
Värden för aktuell period har inte inkommit
Värden för perioden ska inte komma in

