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NV 22 SM 0603 

Omsättning och lager inom tjänstesektorn 
Andra kvartalet 2006 
Turnover and inventory statistics for the service sector second quarter 2006 

I korta drag 
Omsättning 
Tjänstesektorns samtliga branscher uppvisar en fortsatt positiv omsättningsut-
veckling under andra kvartalet 2006.  

Parti- och agenturhandeln, som är den omsättningsmässigt största branschen 
inom tjänstesektorn, uppvisade en ökning med 7,2 procent det andra kvartalet 
2006 jämfört med samma kvartal 2005, mätt i löpande priser. Den bransch som 
ökade mest under perioden var detaljhandeln som ökade med 8,7 procent. De-
taljhandelns försäljning har dock ökat med 10,8 procent i fasta kalenderkorrige-
rade priser, där hänsyn tagits till prisförändringar samt antalet försäljningsdagar.  
Samtliga branscher utom en ökade sin omsättning med minst 2,3 procent. 
Sämst utvecklades branschen rekreations och kulturverksamhet vars omsättning 
ökade med 0,1 procent jämfört med andra kvartalet 2005.  

Lager 
Värdet av den totala lagerstocken inom svensk handel SNI 50 – 52 mätt i lö-
pande priser minskade med 5 procent under andra kvartalet 2006 jämfört med 
första kvartalet 2006. Inom motorhandeln (SNI 50) minskade värdet av lager-
stocken med 8 procent. Parti- och agenturhandelns (SNI 51) lagervärde minska-
de med 3 procent medan detaljhandelns (SNI 52) lagervärde minskade med 8 
procent under samma jämförelseperiod. 
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Statistiken med kommentarer 

Omsättningsutveckling andra kvartalet 2006 
Vid en jämförelse mellan andra kvartalet 2006 och andra kvartalet 2005 visar 
omsättningen mätt i löpande priser en positiv utveckling för samtliga branscher 
inom tjänstesektorn. Det är andra kvartalet i rad som samtliga branscher ökar 
sin omsättning.  

Detaljhandeln (SNI 52) var den bransch som ökade mest under andra kvartalet 
jämfört med samma period föregående år. I löpande priser ökade detaljhandeln 
med 8,7 procent. Till följd av fallande priser och viss kalendereffekt ökade de-
taljhandelns omsättning mätt i fasta priser, kalenderkorrigerat med 10,8 procent.  

Omsättningen för Parti- och agenturhandel (SNI 51), som på grund av sin stor-
lek är betydande för tjänstesektorn, har fortsatt att öka kraftigt under 2006. Un-
der andra kvartalet uppgick tillväxten till 7,2 procent jämfört med samma period 
2005. Det är framför allt partihandel med bränsle och metaller som har ökat 
kraftigt till följd av ökade marknadspriser. 

Hotell- och restaurangverksamhet (SNI 55) uppvisar god tillväxt även för andra 
kvartalet 2006 jämfört med samma kvartal föregående år. Dock är ökningen inte 
lika kraftig för andra kvartalet jämfört med det senaste året då tillväxten varit på 
6 procent eller mer mätt i löpande priser. Under andra kvartalet blev tillväxten i 
branschen 2,3 procent mätt i löpande priser.  

Den minsta omsättningsutvecklingen uppvisar branschen rekreations och kultur-
verksamhet (SNI 92.1-4, 92.71) vilken ökade i omsättning med 0,1 procent vid 
jämförelse mellan kvartal 2 år 2005 och 2006.  

Lagerutveckling andra kvartalet 2006 
Värdet av den totala lagerstocken inom svensk handel SNI 50 – 52 mätt i lö-
pande priser minskade med 5 procent under andra kvartalet 2006 jämfört med 
första kvartalet 2006. Inom motorhandeln (SNI 50) minskade värdet av lager-
stocken med 8 procent. Parti- och agenturhandelns (SNI 51) lagervärde minska-
de med 3 procent medan detaljhandelns (SNI 52) lagervärde minskade med 8 
procent under samma jämförelseperiod. 

Lagerstockens värde för andra kvartalet jämfört med första kvartalet har mins-
kat under de senaste åren. Minskningen av lagervärdena under 2006 blev något 
större än tidigare år. En orsak till detta kan vara den kraftiga ökningen av om-
sättningen inom dessa branscher. 
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Omsättningsutveckling under 2000-talet 
Omsättningsutvecklingen under 2000-talet har överlag varit positiv för de bran-
scher som i denna publikation räknas till tjänstesektorn (se Definitioner och 
förklaringar för ytterligare information). Detaljhandeln (SNI 52) står för en  
betydande del av ökningen då branschens omsättningen under 2000-talet vuxit 
med i genomsnitt drygt 4 procent per år. Under 2005 ökade branschens omsätt-
ning med 5 procent jämfört med 2004. Sammantaget har detaljhandeln uppvisat 
en ökning på 25 procent mellan 2000 och 2005 om man jämför ett genomsnitt 
av årens kvartalsindex. Volymmässigt står detaljhandelsomsättningen för cirka 
16 procent av den totala omsättningen inom tjänstesektorn1.  

Den omsättningsmässigt enskilt största branschen utgörs av Parti- och agentur-
handel (SNI 51) som står för cirka 35 procent av tjänstesektorns totala omsätt-
ning1. Branschen har under början av 2000-talet inte uppvisat samma positiva 
tillväxt som detaljhandeln och har exempelvis upplevt några perioder av sjun-
kande omsättning. Under 2005 har omsättningen ökat kraftigt, med 9 procent, 
vilket medfört att branschen ökat med totalt 15 procent under 2000-talet.  

Starkast omsättningstillväxt har man under 2000-talet haft inom Databehand-
lingsverksamhet (SNI 72). Mellan år 2000 och 2005 ökade omsättningen inom 
branschen med 32 procent. Den höga tillväxten inom Databehandlings-
verksamhet beror till viss del på ett tillflöde av företag och verksamheter som 
tidigare år legat inom andra branscher. Detta gäller främst under 2003 men även 
till viss del under 2004. Under 2005 har utvecklingen stagnerat och omsättning-
en ökade med endast 1 procent. 

En bransch som haft en betydande negativ utveckling under första delen av 
2000-talet är Lufttransport (SNI 62). Omsättningen började sjunka i samband 
med terrorattackerna den 11:e september 2001 och utvecklingen efter den hän-
delsen var svag efterföljande år. Under 2004 vände emellertid den negativa 
trenden uppåt. 

 

                                                      
1 Branschens relativa storlek baseras på uppgifter ur SCB:s momsregister för 2005. Vid jämförelse räknas 

endast de branscher som  ingår  i vad som i denna publikation definieras som ”tjänstesektorn”.    



SCB 5 NV 22 SM 0603 

 

 
 
 

Tabeller 

Teckenförklaring 
Explanation of symbols 
– Noll Zero 
0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 
* Preliminär uppgift Provisional figure 

 

 

1. Omsättningsutveckling inom tjänstesektorn avseende 2:a kvartalet 2006 jämfört 
med 2:a kvartalet 2005 samt ackumulerad utveckling, efter näringsgren SNI 2002, i 
procent. 
1. Turnover change within the service industry for 2:nd quarter 2006 compared to 
2:nd quarter 2005 and the accumulated change, by industry NACE Rev.1.1, in percent. 

 Omsättningsutveckling 2006 jämfört med 2005 

SNI 2002 Verksamhet Löpande priser Fasta priser1 
Fasta priser kalen-

derkorrigerat1

  Kv 2 Ack2 Kv 2 Ack2 Kv 2 Ack2

50 Handel och service av motorfordon 6,8 8,2 4,8 6,0 8,0 6,3
51 Parti- och agenturhandel 7,2 11,5 .. ..  ..  .. 
52 Detaljhandel 8,7 7,7 9,5 9,2 10,8 9,1
55 Hotell- och restaurangverksamhet 2,3 5,0 -0,2 2,5 1,0 2,6
60 Landtransport 4,3 7,2 .. ..  ..  .. 
61 Sjötransport 2,7 8,6 .. ..  ..  .. 
62 Lufttransport 2,9 4,2 .. ..  ..  .. 
63 Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport 8,2 10,7 .. ..  ..  .. 
64 Post- och telekommunikationer 6,4 3,7 .. ..  ..  .. 
72 Databehandlingsverksamhet 8,0 9,2 .. ..  ..  .. 
74 Andra företagstjänster 5,2 9,0 .. ..  ..  .. 
92.1-4 + 92.71 Rekreations- och kulturverksamhet 0,1 1,0 -1,2 -0,5 -2,2 -0,6
93 Annan serviceverksamhet 4,1 5,1 0,3 1,2 4,3 1,4

1. Ingen fastprisberäkning och ingen kalenderkorrigering görs för punktade branscher. 
2. Perioden första kvartalet till och med aktuellt kvartal jämfört med motsvarande period föregående år. 
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2. Omsättningsindex i löpande priser efter näringsgren SNI 2002, basår 2000 = 100 
2. Turnover index in current prices by industry NACE Rev.1.1, base year 2000 = 100 

 Näringsgren SNI 2002 

Period 50 51 52 55 60 61 62 63 64 72 74 
92.1-4, 

92.71 93

2000K1 92,9 91,7 90,9 89,1 93,0 81,3 88,2 94,9 95,7 93,8 93,4 95,6 98,1

2000K2 108,4 99,6 99,3 101,2 96,7 99,3 100,6 99,7 97,4 102,0 103,6 97,9 101,4

2000K3 94,0 96,9 99,0 104,1 95,9 115,7 103,4 97,7 97,2 78,3 86,4 101,6 95,4

2000K4 104,7 111,8 110,8 105,6 114,4 103,7 107,8 107,7 109,7 125,8 116,6 104,8 105,1

2001K1 95,6 96,8 94,4 92,3 95,8 92,5 94,6 98,4 108,1 104,0 110,5 104,8 106,8

2001K2 109,4 100,5 104,1 104,5 97,3 106,5 104,6 103,2 110,3 107,3 114,6 97,7 107,0

2001K3 95,0 97,5 104,5 107,5 95,0 107,0 104,3 103,6 107,2 81,9 94,3 104,5 101,3

2001K4 103,2 108,3 117,2 110,9 113,6 107,7 93,7 102,6 118,9 120,3 123,9 111,5 111,9

2002K1 93,0 95,7 100,7 92,0 98,4 94,8 90,4 101,4 103,2 106,0 111,4 109,4 116,1

2002K2 110,7 102,5 110,7 108,0 103,6 105,8 105,8 105,9 106,0 113,6 119,1 103,6 120,9

2002K3 98,4 97,3 110,8 110,6 96,8 98,1 96,2 103,7 102,2 84,5 96,5 111,8 111,3

2002K4 109,5 109,2 123,7 107,6 110,2 88,8 96,4 106,1 109,7 118,8 122,6 116,0 124,3

2003K1 103,4 100,0 103,5 94,4 102,6 94,4 87,2 102,8 109,4 121,8 110,6 115,3 125,4

2003K2 116,9 100,7 115,3 108,1 109,3 115,5 91,9 105,2 108,9 127,5 126,1 116,7 126,4

2003K3 104,5 98,5 115,4 112,0 101,9 104,1 90,3 104,8 101,8 99,8 105,2 120,3 116,9

2003K4 112,1 109,7 127,4 107,2 115,3 95,7 88,1 109,2 104,7 135,2 129,5 130,7 129,4

2004K1 105,0 95,8 107,8 96,8 107,5 104,6 81,3 108,8 107,6 122,6 106,9 117,0 126,4

2004K2 124,8 105,4 118,8 111,9 114,1 116,4 90,5 113,7 107,5 128,7 118,5 118,3 125,4

2004K3 110,7 103,1 119,1 113,9 107,8 112,3 94,6 112,5 102,9 108,4 96,6 124,5 117,1

2004K4 124,1 115,1 131,6 108,7 121,8 109,9 94,8 113,3 112,8 160,0 128,7 127,2 130,4

2005K1 109,4 101,2 110,5 100,2 109,4 109,8 98,1 111,0 99,9 123,0 104,4 120,0 122,8

2005K2 135,9 117,5 124,2 119,6 120,3 122,3 110,2 121,4 101,4 132,4 124,3 122,8 125,4

2005K3 122,0 112,3 125,4 122,1 115,1 137,9 106,3 121,3 101,4 114,2 100,0 122,4 115,3

2005K4 135,2 127,6 139,4 115,2 131,2 138,8 109,6 128,1 111,2 156,5 133,8 132,1 133,3

2006K1 120,2 117,9 117,9 108,6 120,7 126,5 103,6 126,0 100,8 135,8 118,5 122,2 130,4

2006K2 145,2 126,0 135,0 122,4 125,5 125,6 113,4 131,4 107,9 143,0 130,7 122,9 130,6

Indexserien är omräknad bakåt i tiden pga metodförbättring 2:a kvartalet 2006. Se vidare under avsnittet "Så görs statistiken". 
       

SNI 2002 Verksamhet SNI 2002 Verksamhet 

50 Handel och service av motorfordon  63 Resebyråverksamhet och stödtjänster till transport 

51 Parti- och agenturhandel 64 Post- och telekommunikationer 

52 Detaljhandel 72 Databehandlingsverksamhet 

55 Hotell- och restaurangverksamhet 74 Andra företagstjänster 

60 Landtransport 92.1-4+ 92.71 Rekreations- och kulturverksamhet 

61 Sjötransport 93 Annan serviceverksamhet 
62 Lufttransport   
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3. Lagerutveckling inom handelssektorn 2006 jämfört med föregående kvartal i 
löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 
3. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in percent 

Lagerutveckling 
SNI 2002 Verksamhet 

2006K1 2006K2 2006K3 2006K4

50 Handel och service av motorfordon + 4 - 8  
51 Parti- och agenturhandel - 1 - 3  
52 Detaljhandel + 2 - 8  
50-52 Total Handel  + 1 - 5  

 

4. Lagerutveckling inom handelssektorn 2005 jämfört med föregående kvartal i 
löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 
4. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in percent 

Lagerutveckling 
SNI 2002 Verksamhet 

2005K1 2005K2 2005K3 2005K4

50 Handel och service av motorfordon + 10 - 4 - 4 + 5
51 Parti- och agenturhandel 0 - 1 + 8 - 1
52 Detaljhandel + 2 - 2 + 5 - 4
50-52 Total Handel  + 3 - 2 + 4 - 1

 

5. Lagerutveckling inom handelssektorn 2004 jämfört med föregående kvartal i 
löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 
5. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in percent 

Lagerutveckling 
SNI 2002 Verksamhet 

2004K1 2004K2 2004K3 2004K4

50 Handel och service av motorfordon + 3 - 4 - 2 + 5
51 Parti- och agenturhandel    0 - 3 + 4 + 1
52 Detaljhandel + 3 - 4 + 4 - 2
50-52 Total Handel  + 1 - 3 + 3 + 1

 

6. Lagerutveckling inom handelssektorn 2003 jämfört med föregående kvartal i 
löpande priser efter näringsgren SNI 2002, i procent 
6. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 Rev. 1.1, in percent 

Lagerutveckling 
SNI 2002 Verksamhet 

2003K1 2003K2 2003K3 2003K4

50 Handel och service av motorfordon + 4 - 4 - 2 + 3
51 Parti- och agenturhandel    - 2 - 4 + 2  + 1
52 Detaljhandel + 6 - 4 + 4 - 2
50-52 Total Handel  + 2 - 4 + 2 0
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 
Statistiken i denna publikation belyser omsättnings- och lagerutvecklingen inom 
delar av tjänstesektorn. Statistiken bygger på urvalsundersökningar och admi-
nistrativt material och avser spegla branschutvecklingen i de näringsgrenar som 
särredovisas.   

Populationen avseende omsättningsstatistiken inbegriper samtliga företagsenhe-
ter som enligt SCB:s företagsregister är verksamma i någon av de branscher 
som särredovisas i denna publikation.  

Populationen avseende lagerstatistiken inbegriper samtliga företagsenheter som 
enligt SCB:s företagsregister är verksamma inom handelsbranscherna SNI 50, 
51 och 52. 

Definitioner och förklaringar 
Tjänstesektorn 
Med tjänstesektorn avses i denna publikation branscherna SNI 50, 51, 52, 55, 
60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 92.1-4, 92.71 och 93. 

Näringsgrensindelning 
För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindel-
ning SNI 2002. I enlighet med SNI 2002 erhåller varje verksamt företag en 5-
siffrig kod som redogör för vilken bransch företaget tillhör. SNI 2002 har en 
hierarkiskt struktur där varje bransch på lägre nivå ingår i en överliggande 
branschstruktur. De fyra högsta nivåerna är identiska med EU:s näringsgrensin-
delning NACE Rev. 1.1. Varje företag hänförs till den näringsgren inom vilken 
det har sin huvudsakliga verksamhet. 

Företagsenhet 
En företagsenhet består av minst en juridisk enhet. Företagsenheten innefattar 
ett bolag med minst en verksamhet och ett verksamhetsställe och syftar till att 
ge mer bestående undersökningsobjekt som är oberoende av juridisk form.  

Omsättning 
Med omsättning avses företagens försäljningsintäkter från varor och tjänster. 
Vid rapportering och beräkning av omsättningsutvecklingen används omsätt-
ning inklusive moms och exklusive export för branscherna SNI 50, 52, 55, 92.1-
4, 92.71 samt 93. Inom övriga branscher används omsättning exklusive moms 
och inklusive export. 

Lager 
Lager definieras i lagerstatistiken för varuhandel och tjänstenäringar som värdet 
av de handelsvaror som per den sista varje kalenderkvartal befinner sig i det 
rapporterande företagets ägo. Lagret förutsätts vara värderat till inköpspris. I 
definitionen ingår alltså inte varor som beställts men ej levererats, lager för 
annans räkning och indirekta skatter. 
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Så görs statistiken 
Omsättning 
Omsättningsstatistiken bygger på två urvalsundersökningar i kombination med 
administrativa data. Utvecklingen inom Detaljhandeln (SNI 52) estimeras via en 
månatlig enkät som går ut till cirka 2 800 undersökningsenheter. Omsättnings-
utvecklingen inom övriga tjänstebranscher undersöks via en kvartalsenkät som 
går ut till cirka 3 300 undersökningsenheter i kombination med momsuppgifter 
från Skatteverket avseende resterande företag inom tjänstesektorn. 

Både urvalet avseende månadsstatistiken och urvalet avseende kvartalsstatisti-
ken dras i mars det aktuella undersökningsåret. Rampopulationen består av 
samtliga företag i populationen. Urvalen till både månads- och kvartalsenkäter-
na dras med hjälp av stratifierat OSU. 

De undersökningsenheter som ingår i urvalsundersökningarna rapporterar via 
enkät in bolagets omsättning i anslutning till varje avslutad kalendermånad (de-
taljhandeln) och varje avslutat kalenderkvartal (övriga tjänstebranscher). Med 
hjälp av de uppgifter som företag som svarar på den månatliga enkäten rappor-
terar, skattas omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln. Via de uppgifter 
som företag rapporterat in via kvartalsenkäten i kombination med momsuppgif-
ter från Skatteverket skattas omsättningsutvecklingen inom övriga tjänstebran-
scher.  

En metodförbättring har genomförts inom omsättningsstatistiken från andra 
kvartalet 2006. Syftet har varit att skapa bättre jämförbarhet mellan olika källor. 
Bland annat har urvalstidpunkt för olika kortperiodiska undersökningar synkro-
niserats. För att få uppgifterna bakåt i tiden jämförbara har indexserierna från 
första kvartalet 2005 till och med första kvartalet 2006 räknats om enligt den 
nya metoden. Ytterligare bakåt i tiden har de givna utvecklingstalen använts för 
att korrigera indexserien.  

För en mer detaljerad beskrivning av omsättningsstatistiken, besök SCB:s 
webbplats via länken: 

http://www.scb.se/HA0101 

Lager 
Lagerstatistiken bygger på en urvalsundersökning som omfattar cirka 1 700 
företagsenheter inom handelsbranscherna SNI 50-52 d.v.s. motor-, parti- och 
detaljhandel.  

Urvalet dras i mars aktuellt undersökningsår och populationen omfattar cirka 
120 000 företag. Rampopulationen skapas med hjälp av företagens tidigare 
momsuppgifter och lagervärde rapporterat till skattemyndigheten via inkomst-
deklarationen (SRU). Företag med mindre än en miljon kronor i omsättning 
respektive lager undantas från rampopulationen vilket får till följd att cirka  
15 000 företag återstår. Urvalet dras enligt stratifierat OSU. 

De företag som ingår i urvalet rapporterar via enkät i anslutning till varje avslu-
tat kalenderkvartal värdet av företagets handelslager per den sista aktuellt kvar-
tal. Med utgångspunkt från de lagervärden som företagen rapporterar in estime-
ras sedan förändringen i lagerstocken per bransch. 
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Statistikens tillförlitlighet 
Variansen på skattningen av omsättningsnivån är cirka 0,7 procent för den må-
natliga detaljhandelsstatistiken. För övriga tjänstebranscher beräknas ingen va-
rians. Det finns även brister i de momsuppgifter som ligger till grund för beräk-
ningarna.  

Variansen på skattningen av lagerstockens nivå är cirka 6 procent varje kvartal. 
Jämförbarheten i statistiken påverkas också av att företag kan byta branschtill-
hörighet mellan olika urvalsår. 

Bra att veta 

Annan statistik 
Sveriges officiella statistik finns tillgänglig via SCB:s webbplats www.scb.se. 

Vissa uppgifter som redovisas i denna publikation finns även tillgängliga i Sve-
riges statistiska databaser SSD, som kan nås via SCB:s webbplats. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning 
av statistiken på SCB:s webbplats. 
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In English 

Summary 
Turnover 
The development of turnover from 2000 onwards has generally been positive 
for industries within the service sector. This development has also continued 
during the second quarter of 2006 compared to the second quarter of 2005.  

Wholesale trade and commission trade, which is the largest industry within the 
service sector in terms of turnover, increased by 7.2 percent in current prices 
during the second quarter of 2006 compared to the same quarter of 2005 . The 
corresponding figure for Retail trade was 8.7 percent. Retail trade sales have 
however increased by 10.8 percent in fixed working day adjusted prices, where 
consideration has been given to price changes and the number of sales days. The 
recreational and cultural services showed the weakest development with a small 
increase of 0.1 percent in current prices. 

For the second quarter in a row the turnover has increased for all industries 
within the service sector. 

Inventory 
The value of the total inventory within Swedish trade, measured in current pri-
ces, decreased by 5 percent during the second quarter 2006 compared to the first 
quarter of 2006. Within Sales of motor vehicles, the value of the inventory de-
creased by 8 percent. The inventory value of Wholesale and Agency trade de-
creased by 3 percent, whilst Retail trade decreased the value of their inventory 
by 8 percent during the same period of comparison. 

 

List of tables 
Explanation of symbols 5 
1. Turnover change within the service industry for 2:nd quarter 2006 
compared to 2:nd quarter 2005 and the accumulated change, by 
industry NACE Rev.1.1, in percent. 5 
2. Turnover index in current prices by industry NACE Rev.1.1, base 
year 2000 = 100 6 
3. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 
Rev. 1.1, in percent 7 
4. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 
Rev. 1.1, in percent 7 
5. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 
Rev. 1.1, in percent 7 
6. Inventory change within the trade sector by industry NACE 2002 
Rev. 1.1, in percent 7 
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List of terms 
Näringsgrenar SNI 2002 Industries NACE Rev 1.1 

50. Handel och service av motorfordon 50. Trade, maintenance and repair 
services of motor vehicles 

51. Parti- och agenturhandel 51. Wholesale trade and commission 
trade services 

52. Detaljhandel 52. Retail trade services 

55. Hotell- och restaurangverksamhet 55. Hotel and restaurant services 

60. Landtransport 60. Land transport services 

61. Sjötransport 61. Water transport services 

62. Lufttransport 62. Air transport services 

63. Resebyråverksamhet och stödtjäns-
ter till transport 

63. Travel agencies and supporting and 
auxiliary transport services 

64. Post- och telekommunikationer 64. Post and telecommunication ser-
vices 

72. Databehandlingsverksamhet 72. Computer and related services 

74. Andra företagstjänster 74. Other business services 

92.1-4 + 92.71 Rekreations och kultur-
verksamhet 

92.1-4 + 92.71 Recreational and cul-
tural services 

93. Annan serviceverksamhet 93. Other services 

Övriga termer Other terms 

Omsättning Turnover 

Lager Inventory 

Löpande priser Current prices 

Fasta priser Volume 

Kalenderkorrigerad Working day adjusted 

 


