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Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter 

Bilaga 1 

Variabler Beskrivning Undersökning 

Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar 

Adress Adress för rapporterande enhet 

Postnummer Postnummer för rapporterande enhet. 

Ort Postort för rapporterande enhet. 

Namn Namn på kontaktperson för rapporterande 

enhet. 

E-post E-postadress till kontaktperson för 

rapporterande enhet. 

Telefon Telefonnummer till kontaktperson för 

rapporterande enhet. 

Nettoomsättning 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. Redovisas totalt 

samt fördelat på kunder i Sverige och i 

utlandet. 

Konjunkturstatistik för 

industrin  + 

Omsättningsstatistiken 

Handelsomsättning Försäljning av varor som köpts in och sålts 

vidare utan vidare förädling (handelsvaror). 

Hit räknas även färdiga varor som har 

levererats från annan verksamhet inom 

företaget/koncernen. Försäljning av varor som 

både köpts in i utlandet och sålts vidare i 

utlandet, utan att däremellan passera svensk 

gräns (merchantingvaror) omfattas också. 

Redovisas totalt samt fördelat på kunder i 

Sverige och i utlandet. 

Tjänsteomsättning Försäljning av tjänster inom exempelvis: 

transport och magasinering; hotell- och 

restaurang; it och kommunikation; uthyrning 

av fastigheter och fastighetsservice; juridik, 

ekonomi, reklam, vetenskap och teknik; finans 

och försäkring; försäljning av el, gas, värme 

och kyla (även egenproducerad); 

avloppsrening, avfallshantering, sanering och 

vattenförsörjning; byggande; uthyrning och 

leasing av bl.a. bilar, konsumentvaror och 

industriell utrustning; resebyrå och 

researrangör; utbildning, vård och omsorg; 

reparation av motorfordon och motorcyklar, 

dock inte utförande av större reparationer eller 

ändringar på transportmedel.Till försäljning 

av tjänster räknas även jordbruk, skogsbruk 

och fiske. Vidarefakturerade tjänster redovisas 

också här, detta gäller även separat uttagna 
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fraktkostnader inom industri- eller 

handelsverksamhet. Redovisas totalt samt 

fördelat på kunder i Sverige och i utlandet. 

Egenproducerade varor 

(industriverksamhet 

Försäljning av varor som har tillverkats av 

enheten, till dessa räknas även industriella 

tjänster. Ersättning för produktion där 

beställaren står för större delen av 

insatsvarorna/råvarorna (lönbearbetning) ska 

också ingå. Industriella tjänster omfattar även 

exempelvis montering, installation och 

reparation av maskiner och apparater, dock 

inte reparation och underhåll av datorer och 

kommunikationsutrustning, motorfordon och 

motorcyklar samt hushållsartiklar och 

personliga artiklar. Redovisas totalt samt 

fördelat på kunder i Sverige och i utlandet. 

Orderingång Nya order av egenproducerade varor och 

tjänster som inkommit under aktuell månad 

oavsett om försäljning skett eller inte. Som 

order avses skriftliga kontrakt och muntliga 

överenskommelser. Orderingången ska 

redovisas utan avdrag för annulleringar. 

Redovisas totalt samt fördelat på kunder i 

Sverige och i utlandet. 

Konjunkturstatistik för 

industrin 

Kapacitetsutnyttjande Kvoten mellan faktisk produktion och full 

produktionskapacitet. Redovisas i procent. 

Orsak till att 

kapacitetsutnyttjandet 

understiger 100 procent 

Orsak till att kapacitetsutnyttjandet 

understiger 100 procent. Ska lämnas endast 

om kapacitetsutnyttjande understiger 100 

procent. Alternativ ges. 

Lager av insatsprodukter Värdet av lagerstocken av insatsprodukter per 

den sista i kvartalet. Med insatsprodukter 

avses både egenproducerade och inköpta 

råvaror, halvfabrikat samt tillsatsmaterial och 

förnödenheter, exkl. bränsle och drivmedel för 

eget bruk. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

Industrins lager 

Lager av produkter i 

arbete 

Värdet av lagerstocken av produkter i arbete 

per den sista i kvartalet. Med produkter i 

arbete avses varor som är under bearbetning. 

Lagervärdet ska redovisas som 

försäljningsvärde justerat för grad av 

färdigställande eller nedlagda 

tillverkningskostnader plus pålägg för att nå 

försäljningsvärde. 

Lager av färdiga varor av 

egen tillverkning 

Värdet av lagerstocken av produkter i arbete 

per den sista i kvartalet. Med färdiga varor av 

egen tillverkning avses varor som ni inte ska 

bearbeta mer innan försäljning. Lagervärdet 
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ska redovisas som försäljningsvärde eller 

nedlagda tillverkningskostnader plus pålägg 

för att nå försäljningsvärde. 

Lager av handelsvaror Värdet av lagerstocken av produkter i arbete 

per den sista i kvartalet. Med handelsvaror 

avses varor som köpts in för att säljas vidare i 

befintligt skick utan vidare bearbetning. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

Omsättning Intäkter från sålda varor och utförda tjänster 

inkl. mervärdesskatt men med avdrag för 

lämnade rabatter och exkl. export. Som export 

räknas försäljning som faktureras kund i 

utlandet. ATG-ombud och agenturer redovisar 

sin provison på förmedlingen men inte värdet 

av den förmedlade varan eller tjänsten. 

Omsättningsstatistiken 

Fria handelsvaror Lämnas som däravpost för företag inom 

Apoteksbranschen 

Restaurangförsäljning Lämnas som däravpost för företag  inom 

Hotellbranschen 

Företagsförsäljning Lämnas som däravpost för företag inom 

branschen drift av personalmatsalar 

E-handelsförsäljning Lämnas som däravpost för företag  inom 

detaljhandel 

11. Jordbruks- och 

odlingsvaror, kemikalier. 

Innefattar insatsvaror till och varor från 

jordbruk och odling samt alla former av 

kemikalier. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

Varuhandelns lager 

12. Papper, skinn, hudar. Innefattar råvaror från pappers och 

massaindustri, returpapper, skinn och hudar. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

13. Järn, stål, metall, 

skrot. 

Innefattar metallvaror som säljs till andra 

företag för vidare bearbetning eller 

användning i produktion. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 

14. Byggvaror, 

järnhandelsvaror. 

Innefattar alla typer av varor som används 

som byggnadsmaterial eller som insatsvaror i 

olika byggprojekt samt andra varor som är 

vanliga inom bygg och järnhandel och som 

säljs till företag eller direkt till konsument. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

15. Maskiner och övriga 

insatsvaror. 

Innefattar maskiner, komponenter och övriga 

insatsvaror som avses användas i 

produktion/verksamhet hos kunden. Observera 

att datorer, kontorsmaskiner, kontorsmöbler 

etc. redovisas under vgr 32. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 
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21. Livsmedel Innefattar alla former av livsmedel inklusive 

hälsokost och färdiglagad mat. Lagervärdet 

ska redovisas som anskaffningsvärde. 

22. Alkoholhaltiga 

drycker. 

Innefattar alkoholhaltiga drycker som öl, vin 

och sprit. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

29. Övriga dagligvaror 

(ej livsmedel). 

Innefattar andra dagligvaror än livsmedel. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

31. Kläder, skor, väskor. Innefattar kläder (även skyddskläder), skor, 

väskor och accessoarer. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 

32. Hemutrustning, 

inredning, elektronik. 

Innefattar varor som hemutrustning, 

heminredning, hem- och kontorselektronik 

och konst. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

33. 

Fritidsvaror/Motorcyklar

, Släpfordon. 

Innefattar varor som används i samband med 

fritids och hobby verksamhet inklusive ur, 

guld, foto, optik och musik. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 

34. Apoteksvaror. Innefattar alla former av läkemedel och 

mediciner. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

41. Nya person- och 

lastbilar. 

Innefattar nya person- och lastbilar, bussar 

och liknande fordon. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 

43. Fordonsreservdelar 

och tillbehör. 

Innefattar alla former av delar, reservdelar och 

tillbehör till personbilar, lastbilar, motorcyklar 

och liknande fordon. Lagervärdet ska 

redovisas som anskaffningsvärde. 

44. Bränsle och 

drivmedel. 

Innefattar drivmedel till fordon och bränsle för 

uppvärmning av fastigheter och användning 

som insatsvara inom industrin. Lagervärdet 

ska redovisas som anskaffningsvärde. 

80. Begagnade varor. Innefattar alla former av begagnade varor som 

exempelvis bilar, motorcyklar, båtar, 

entreprenadmaskiner och andra maskiner. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

85. Pågående arbete 

(endast tjänstesektor) 

Pågående arbeten är tjänster som NI utfört, 

men ej fakturerats vid kvartalsslut.  

86. Varulager (endast 

tjänstesektor) 

Varulager är Ert lager av varor vid 

kvartalsslut. Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

90. Övriga varor. Innefattar eventuella övriga varor som inte 

passar in under någon av övriga varugrupper. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 
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95. Totalt varulager En förenklad blankett går ut till de företag 

som har svårt att fördela ut lagervärde per 

varugrupp, endast totalt varulager lämnas. 

Lagervärdet ska redovisas som 

anskaffningsvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


