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Företagstjänster 2003 
Business services 2003 

I korta drag 
Ökning av antalet företag och antalet anställda 
Antalet företag i branschen Företagstjänster uppgick under år 2003 till ungefär 
95 000, vilket är en ökning med cirka sju procent jämfört med år 2002. Även 
antalet anställda i branschen har ökat mellan åren 2002 och 2003, ökningen är 
cirka 13 procent. 

Små företag dominerar 
Branschen Företagstjänster domineras stort av småföretag, 99 procent av det 
totala antalet företag i branschen är i den minsta storleksklassen (0-19 anställ-
da). Trots denna stora dominans, svarade de endast för drygt hälften, 54 procent, 
av den totala nettoomsättningen i branschen. 

Tillbakagång av nettoomsättningen 
Trots en ökning av antal företag och antal anställda har nettoomsättningen i 
branschen Företagstjänster minskat. Nettoomsättningen uppgick under år 2003 
till drygt 192 miljarder kronor, vilket jämfört med år 2002 är en tillbakagång 
med ungefär tre procent. 

Företagskunder är största kunden 
Den största kunden i branschen är kundkategorin Företag. 78 procent av för-
säljningen går till företagskunder. Tillsammans med kundkategorin Export, 
vilken man kan anta är export till företag, uppgår den totala försäljningen till 
företag till cirka 86 procent.  
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Faktaruta 
Företagstjänster 
I denna publikation redovisas ekonomisk statistik, som baseras på resultat från under-
sökningen Företagens ekonomi 2003, för företag i branschen Företagstjänster. Med 
Företagstjänster avses de företag som i SCB:s företagsregister (FDB) tillhör någon av 
följande delbranscher: Juridisk verksamhet (74.11), Redovisning och bokföring, revi-
sion, skatterådgivning (74.12), Marknads- och opinionsundersökning (74.13), Konsult-
verksamhet avseende företags organisation, information m.m (74.14), Arkitekt och tek-
nisk konsultverksamhet (74.2), Teknisk provning och analys (74.3), Reklamverksamhet 
(74.4) eller Arbetsförmedling och rekrytering (74.5).  

I tabellerna 2, 6 och 8 redovisas delbranscherna 74.11, 74.12, 74.13 och 74.14 samman-
slagna på aggregerad nivå, d.v.s. 74.1 Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet. 

Sveriges statistiska databaser 
Motsvarande uppgifter som redovisas här finns i SSD, Sveriges statistiska databaser, på 
SCB:s hemsida www.scb.se  

Nationalräkenskaperna 
Företagens ekonomi, som denna publikation baseras på, utgör tillsammans med andra 
undersökningar underlag till Nationalräkenskapernas beräkningar. Definitionen av för-
ädlings- och produktionsvärde samt brutto- och nettoinvesteringar i Företagens ekonomi 
skiljer sig från Nationalräkenskapernas. Se även Fakta om statistiken, Bra att veta samt 
Detta omfattar statistiken, Variabler.  

Omklassificeringar av företag 
Det bör poängteras att förändringar i en bransch inte enbart behöver bero på reella för-
ändringar i branschen. I vissa fall kan förändringar även bero på att företag om-
klassificeras till att tillhöra en annan bransch mellan olika år. 
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Statistiken med kommentarer 

Antal företag och antal anställda ökar 
Det fanns cirka 95 000 företag inom branschen Företagstjänster år 2003. Detta 
är en ökning med knappt sex tusen företag, eller cirka sju procent jämfört med 
år 2002. Jämfört med år 2001 är ökningen större, då har antalet företag i bran-
schen ökat med cirka 13 procent. 

Även antalet anställda i branschen ökar. Antalet anställda uppgick till drygt 
167 000 under år 2003, vilket motsvarar en ökning sedan året innan med unge-
fär 20 000 anställda eller motsvarande 13 procent. 

Flest antal företag respektive antal anställda återfinns i delbranschen Juridisk- 
och ekonomisk konsultverksamhet (74.1). Här finns ungefär 51 600 företag med 
drygt 60 000 anställda. Detta motsvarar cirka 54 procent av företagen i hela 
branschen, samt 36 procent av branschens totala antal anställda. 

Delbranschen Arkitekter och tekniska konsulter (74.2) är den bransch som 
kommer härnäst. Antalet företag uppgår här till 28 322, vilket motsvarar cirka 
30 procent av totala antalet företag. Även antalet anställda i denna delbransch 
uppgår till cirka 30 procent av det totala antalet anställda. 

Den minsta delbranschen är Teknisk provning och analys (74.3) där det finns 
knappt 500 företag och ungefär 6 300 antal anställda. 

Stor dominans av små företag 
Ser man till antalet företag domineras branschen Företagstjänster, precis som i 
de flesta av tjänstebranscherna, starkt av småföretag. Hela 99 procent av företa-
gen är företag med 0-19 anställda. I dessa småföretag arbetar ungefär 46 procent 
av samtliga antal anställda inom branschen Företagstjänster.  

I den största storleksklassen (250 och fler anställda) finns endast 55 företag. I 
dessa företag återfinns trots detta nästan 27 procent av branschens totala antal 
anställda. 

Nettoomsättningen minskar…. 
Trots att både antalet företag och antalet anställda ökat under år 2003 har den 
totala nettoomsättningen i branschen minskat. Under år 2003 uppgick nettoom-
sättningen till drygt 192 miljarder kronor vilket är en tillbakagång med knappt 
tre procent sedan året innan. 

Den största av delbranscherna är Juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet 
(74.1) som svarar för ungefär 40 procent, eller cirka 77 miljarder kronor, av den 
totala nettoomsättningen.  

De 55 största företagen svarar för cirka 16 procent av den totala branschens 
nettoomsättning. De minsta företagen svarar för cirka 54 procent av nettoom-
sättningen, eller motsvarande 104 miljarder kronor. 

…liksom investeringarna  
De totala bruttoinvesteringarna uppgick till cirka 6.6 miljarder kronor under år 
2003, vilket motsvarar en minskning med cirka nio procent sedan år 2002. Även 
nettoinvesteringarna går bakåt, från 4.4 miljarder kronor år 2002 till 3.3 miljar-
der kronor år 2003. Detta motsvarar en minskning med cirka 26 procent. 
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Privata ägandet dominerar stort 
Av de 94 851 antalet företag i branschen Företagstjänster är cirka 99 procent 
privatägda. Antalet anställda i dessa privatägda företag är drygt 134 000, vilket 
innebär att ungefär 80 procent av de anställda i branschen har privata arbetsgi-
vare. 

Företag är branschens största kund 
Av de fyra olika kundkategorierna är Företag den kategori som är absolut 
störst. Cirka 78 procent av försäljningen i branschen går till företagskunder. 
Man kan även anta att försäljningen till utlandet (export) är till utländska före-
tag, vilket skulle innebära att den totala försäljningen till företag (oberoende av 
om det är inom eller utom landet) uppgår till cirka 86 procent. Elva procent av 
försäljningen går till Stat och kommun. Försäljning till Hushåll/privatpersoner 
är endast tre procent i denna bransch. 

Fördelning på verksamheter 
I tabellerna 9-16 redovisas nettoomsättningen uppdelad på intäktsslag. 

I delbranschen Juridisk verksamhet dominerar intäkten Affärsjuridik med 53 
procent av den totala nettoomsättningen. 

För delbranschen Redovisning och bokföring, revision och skatterådgivning är 
det största intäktsslaget Revisionstjänster. 45 procent av delbranschens netto-
omsättning återfinns här. 

För företag inom delbranschen Konsultverksamhet avseende företags informa-
tion, organisation m.m. är det största intäktsslaget Övriga konsulttjänster avse-
ende företags organisation, information, 44 procent. Man kan misstänka att 
företagen har haft svårt att fördela ut detta varför en hel del egentligen borde 
ligga på någon av de övriga intäktsslagen. 

Marknads- och opinionsundersökning är den minsta av de undersökta delbran-
scherna. Nettoomsättningen uppgår till drygt två miljarder kronor. De största 
intäktsslagen här är Kvantitativa undersökningar (Ad-hoc- samt Fortlöpan-
de/regelbundna undersökningar) som tillsammans svarar för 78 procent av net-
toomsättningen. 

I Reklambranschen, där nettoomsättningen uppgår till knappt 40 miljarder kro-
nor, är det största intäktsslaget Förmedling/försäljning av annons och reklamut-
rymme. Drygt 20 miljarder kronor, d.v.s 50 procent, av branschens nettoomsätt-
ning finns här. 

Delbranschen Teknisk provning och analys har en nettoomsättning på cirka 5.5 
miljarder kronor. Det finns två olika intäktsslag som utmärker sig; Typgodkän-
nande och besiktning av motorfordon samt Annan teknisk besiktning, provning 
och analys. Dessa svarar var för sig för ungefär 27 procent av nettoomsättning-
en. 

I Arkitekt och tekniska konsultbranschen är de största intäktsslagen Teknisk 
projektering för industriprocesser och industriproduktion och Annan teknisk 
projektering. De svarar var för sig för ungefär 16 procent av nettoomsättningen.   

Arbetsförmedling och rekrytering har sitt största intäktsslag i Uthyrning av kon-
torspersonal. Cirka 34 procent av branschens totala nettoomsättning på knappt 
12 miljarder finns här. 
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Tabeller 

Teckenförklaring 
Explanation of symbols 

– Noll Zero 
0 Mindre än 0.5 Less than 0.5 
 

1. Basfakta och nyckeltal för Företagstjänster 2001-2003, belopp i 
mnkr och nyckeltal i procent  
1. Basic data and key ratios for Business services 2001-2003, SEK mil-
lions and per cent 

 2001 2002 2003

BASFAKTA  

Antal företag 83 984 88 939 94 851

Antal anställda 148 951 147 392 167 079

Nettoomsättning 198 523 197 425 192 387

Rörelseresultat 10 029 11 008 13 378

  

Produktionsvärde 203 858 202 352 196 530

Förädlingsvärde 83 609 86 299 95 948

Summa tillgångar 297 691 372 759 342 079

Bruttoinvesteringar 8 808 7 188 6 570

Nettoinvesteringar 4 160 4 378 3 256

  

NYCKELTAL  

Avkastning på eget kapital 6.2 4.2 13.1

Avkastning på totalt kapital 7.4 7.2 7.7

Soliditet 43.0 48.0 47.1

Rörelsemarginal 5.1 5.6 7.0

Nettoomsättning per anställd, tkr 1 333 1 339 1 151

Källa: SCB:s undersökningar Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2001-2002,  samt Före-
tagens ekonomi 2003. 
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2. Basfakta och nyckeltal för Företagstjänster 2003 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, belopp i mnkr och nyckeltal i procent 
2. Basic data and key ratios for Business services 2003 by group (NACE 
classification), SEK millions and per cent 

 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5

BASFAKTA   

Antal företag 51 598 28 322 496 12 985 1 450

Antal anställda 60 198 50 955 6 276 21 505 28 145

Nettoomsättning 76 622 58 400 5 516 39 917 11 932

Rörelseresultat 7 032 3 801 330 2 243 -28

Produktionsvärde 41 577 29 679 3 516 11 901 9 275

Förädlingsvärde 41 577 29 679 3 516 11 901 9 275

Summa tillgångar 235 882 69 955 4 284 26 371 5 587

Bruttoinvesteringar 3 011 2 253 310 833 163

Nettoinvesteringar 899 1 382 243 611 121

   

NYCKELTAL   

Avkastning på eget kapital 11.8 13.6 20.7 30.0 1.3

Avkastning på totalt kapital 7.4 7.5 9.2 11.7 1.3

Soliditet 49.9 44.4 40.0 33.4 34.9

Rörelsemarginal 9.2 6.5 6.0 5.6 -0.2

Nettoomsättning per anställd, tkr 1 273 1 146 879 1 856 424

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi  2003. 

 

 

3. Basfakta och nyckeltal för Företagstjänster 2003 fördelat på 
storleksklass, belopp i mnkr och nyckeltal i procent 
3. Basic data and key ratios for Business services 2003 by enterprise 
size, SEK millions and per cent                                                      

 Storleksklass (antal anställda) 

 0-19 20-49 50-99 100-249 250-

BASFAKTA   

Antal företag 93 849 669 188 90 55

Antal anställda 76 734 19 928 12 791 12 986 44 640

Nettoomsättning 104 386 25 510 16 849 14 342 31 300

Rörelseresultat 10 075 435 206 1 249 1 413

Produktionsvärde 106 228 25 947 16 951 14 611 32 793

Förädlingsvärde 46 166 11 241 7 251 8 543 22 747

Summa tillgångar 233 730 32 492 11 172 7 234 57 451

Bruttoinvesteringar 4 937 383 277 192 781

Nettoinvesteringar 2 062 297 237 129 531

   

NYCKELTAL   

Avkastning på eget kapital 13.2 7.3 6.8 77.4 12.5

Avkastning på totalt kapital 7.8 4.1 3.2 19.9 8.6

Soliditet 45.1 43.8 30.4 24.0 63.3

Rörelsemarginal 9.7 1.7 1.2 8.7 4.5

Nettoomsättning per anställd, tkr 1 360 1 280 1 317 1 104 701

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 
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4. Basfakta och nyckeltal för Företagstjänster 2003 fördelat på 
ägande , belopp i mnkr, nyckeltal i procent 
4. Basic data and key ratios for Business services by owner 2003, SEK 
millions and per cent. 

 Ägandekategorier 

 Privat Stat Kommun Landsting Utland

BASFAKTA   

Antal företag 93 758 95 52 6 940

Antal anställda 134 465 6 340 246 66 25 962

Nettoomsättning 154 636 5 423 377 142 31 809

Rörelseresultat 12 968 170 -11 5 245

Produktionsvärde 157 319 5 529 497 172 33 013

Förädlingsvärde 79 288 3 439 184 34 13 002

Summa tillgångar 238 079 6 613 4 383 89 92 915

Bruttoinvesteringar 5 658 222 16 3 672

Nettoinvesteringar 2 551 158 7 3 537

   

NYCKELTAL   

Avkastning på eget kapital 16.4 13.3 8.8 12.7 6.9

Avkastning på totalt kapital 8.6 6.8 5.7 6.3 5.4

Soliditet 43.2 43.7 30.7 48.0 58.2

Rörelsemarginal 8.4 3.1 -2.9 3.6 0.8

Nettoomsättning per anställd, tkr 1 150 855 1 533 2 144 1 225

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 

 

 

5. Resultaträkning för Företagstjänster 2001-2003, mnkr 

5. Income statement for Business services 2001-2003, SEK millions 

 2001 2002 2003

Nettoomsättning exkl. punktskatter  198 523 197 425 192 387

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 58 -16  222

Övriga rörelseintäkter 7 295 6 812 6 651

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter, samt 
övriga externa kostnader -117 780 -115 435 -102 504

Personalkostnader -71 547 -71 823 -77 932

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av 
materiella/immateriella anläggningstillgångar -5 616 -5 170 -5 210

Övriga rörelsekostnader -904 -785 -237

Rörelseresultat 10 029 11 008 13 378

Resultat från finansiella investeringar -2 058 -3 525 2 911

Resultat efter finansiella poster 7 972 7 483 16 289

Bokslutsdispositioner -376 1 562 -369

Skatt på årets resultat -2 141 -2 464 -2 409

Årets resultat 5 455 6 581 13 511

Källa: SCB:s undersökningar Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2001-2002,  samt Före-
tagens ekonomi 2003. 

. 
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6. Resultaträkning för Företagstjänster 2003 fördelat på närings-
gren enligt SNI, mnkr 

6. Income statement for Business services 2003 by group (NACE classi-
fication), SEK millions 

 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5

Nettoomsättning exkl. punktskatter 76 623 58 400 5 516 39 917 11 932

Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för an-
nans räkning 105 299 -16 -160 -5

Övriga rörelseintäkter 4 212 1 562 78 709 90

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter, 
samt övriga externa kostnader -39 185 -30 425 -1 987 -28 355 -2 552

Personalkostnader -31 907 -24 559 -3 014 -9 166 -9 287

Av- och nedskrivningar (samt återföringar 
därav) av materiella/immateriella anlägg-
ningstillgångar -2 699 -1 404 -228 -677 -201

Övriga rörelsekostnader -115 -71 -20 -25 -5

Rörelseresultat 7 033 3 801 330 2 243 -28

Resultat från finansiella investeringar 1 713 1 116 3 127 -48

Resultat efter finansiella poster 8 747 4 917 332 2 370 -76

Bokslutsdispositioner -71 -129 -59 -117 4

Skatt på årets resultat -1 028 -697 -76 -582 -25

Årets resultat 7 648 4 092 197 1 671 -97

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi  2003. 

 

7. Balansräkning för Företagstjänster 2001-2003, mnkr 

7. Balance sheet  for Business services 2001-2003, SEK millions 

 2001 2002 2003

Tecknat men ej inbetalt kapital 7 - -

Immateriella anläggningstillgångar 7 373 7 967 8 419

Materiella anläggningstillgångar 24 019 26 918 25 394

Finansiella anläggningstillgångar 134 153 206 920 176 857

Summa anläggningstillgångar 165 544 241 808 210 670

Varulager m.m. 9 083 10 437 8 092

Kortfristiga fordringar 80 487 77 126 75 566

Kortfristiga placeringar 13 900 12 568 12 604

Kassa och bank 28 675 30 819 35 146

Summa omsättningstillgångar 132 145 130 951 131 408

SUMMA TILLGÅNGAR 297 696 372 759 342 079

  

Eget kapital 117 956 167 357 147 541

Obeskattade reserver 15 273 17 774 19 013

Avsättningar 3 074 3 025 3 081

Långfristiga skulder 60 800 81 075 72 950

Kortfristiga skulder 100 591 103 526 99 494

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 297 696 372 759 342 079

Källa: SCB:s undersökningar Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2001-2002, samt Före-
tagens ekonomi 2003. 

. 



SCB 11 NV 19 SM 0505 

 

 
 
 

 

8. Balansräkning för Företagstjänster 2003 fördelat på näringsgren 
enligt SNI, mnkr 

8. Balance sheet for Business services 2003 by group (NACE classifica-
tion), SEK millions 

 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5

Tecknat men ej inbetalt kapital - - - - -

Immateriella anläggningstillgångar 6 507 1 228 20 430 234

Materiella anläggningstillgångar 12 720 8 507 1 220 2 629 318

Finansiella anläggningstillgångar 140 801 25 102 959 8 514 1 482

Summa anläggningstillgångar 160 028 34 837 2 199 11 573 2 034

Varulager m.m. 3 331 3 508 98 1 040 115

Kortfristiga fordringar 42 080 20 682 1 209 9 008 2 587

Kortfristiga placeringar 9 259 2 113 192 939 101

Kassa och bank 21 183 8 816 585 3 812 749

Summa omsättningstillgångar 75 854 35 118 2 085 14 798 3 553

SUMMA TILLGÅNGAR 235 882 69 955 4 284 26 371 5 587

   

Eget kapital 108 717 28 131 1 503 7 498 1 692

Obeskattade reserver 12 480 4 066 294 1 813 360

Avsättningar 1 367 1 107 379 201 27

Långfristiga skulder 51 131 15 589 560 5 167 502

Kortfristiga skulder 62 187 21 061 1 548 11 692 3 006

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 235 882 69 955 4 284 26 371 5 587
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi  2003. 

 

9. Nettoomsättning för Juridisk verksamhet 2003 fördelat på 
intäktsslag, mnkr 

9. Net turnover in NACE 74.11 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.11

Juridiska tjänster 

Straffrätt 1 044

Affärsjuridik 6 809

Arbetsrätt 225

Civilrätt 707

Övriga juridiska tjänster 2 499

Juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande karaktär 606

Annan juridisk rådgivning 23

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  576

Övrig nettoomsättning 338

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 12 826
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003.  
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10. Nettoomsättning för Redovisning och bokföring, revision, 
skatterådgivning 2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 

10. Net turnover in NACE 74.12 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.12

Redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster  

Redovisningstjänster (exkl. deklarationer) 4 155

Bokföringstjänster (exkl. deklarationer) 1 730

Revisionstjänster (exkl. deklarationer) 9 333

Skatterådgivning (inkl. deklarationer) 2 059

Konsulttjänster avseende företags organisation, information m.m. 

Organisationsutveckling 50

Strategisk rådgivning (inkl. mergers och acquisitions) 633

Finansiell rådgivning (exkl. skatterådgivning) 491

Rådgivning i personalfrågor 97

Övriga konsulttjänster avseende företags organisation, information 1 161

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  10

Övrig nettoomsättning 1 220

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 20 938
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003.  

 

 

 

 

11. Nettoomsättning för Konsultverksamhet avseende företags 
organisation, information m.m. 2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 

11. Net turnover in NACE 74.14 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.14

Konsulttjänster avseende företags organisation, information  

Organisationsutveckling 6 691

Strategisk rådgivning (inkl. mergers och acquisitions) 3 700

Finansiell rådgivning (exkl. skatterådgivning) 1 666

Rådgivning i personalfrågor 2 888

Övriga konsulttjänster avseende företags organisation, information  17 896

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  936

Övrig nettoomsättning 6 650

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 40 427
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 
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12. Nettoomsättning för Marknads- och opinionsundersöknings-
verksamhet 2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 

12. Net turnover in NACE 74.13 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.13

Marknads- och opinionsundersökningstjänster 

Kvalitativa undersökningar 483

Kvantitativa ad-hoc-undersökningar 875

Kvantitativa fortlöpande/regelbundna undersökningar 1 016

Opinionsundersökningar 47

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  -

Övrig nettoomsättning 10

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 2 432
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 

 

 

13. Nettoomsättning för Teknisk provning och analysverksamhet 
2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 

13. Net turnover in NACE 74.3 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.3

Provtagningstjänster m.m 

Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad 635

Provtagning och analys av fysiska egenskaper 186

Provtagning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system 856

Typgodkännande och besiktning av motorfordon 1 489

Annan teknisk besiktning, provning och analys 1 541

Tekniska konsulttjänster 584

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  2

Övrig nettoomsättning 223

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 5 516

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 
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14. Nettoomsättning för Reklamverksamhet 2003 fördelat på 
intäktsslag, mnkr 

14. Net turnover in NACE 74.4 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.4

Reklamtjänster 

Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme 20 206

Tjänster från reklambyråer med fullservice 5 913

Direktreklam 2 063

Reklamdesign 2 575

Annan reklamrelaterad verksamhet 5 340

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  95

Övrig nettoomsättning 3 726

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 39 917
Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 

 

 

 

15. Nettoomsättning för Arkitekter och teknisk konsultverksamhet 
2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 

15. Net turnover for NACE 74.2 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.2

Arkitekttjänster 

Arkitektrådgivning och förprojektering 1 063

Arkitektprojektering av byggnader och andra byggnadsverk 3 353

Andra arkitekttjänster 1 287

Stadsplaneringstjänster 105

Landskapsarkitekttjänster 188

Tekniska konsulttjänster 

Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten 2 529

Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader 4 924

Teknisk projektering för anläggningsarbeten 2 819

Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion 9 032

Annan teknisk projektering 9 655

Andra arkitekt och tekniska tjänster 

Projektledning 3 598

Bygg- och anläggningsarbeten 5 365

Övriga arkitekt och tekniska tjänster 7 583

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  440

Övrig nettoomsättning 6 458

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 58 400

Källa: SCB:s undersökning Företagens ekonomi 2003. 
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16. Nettoomsättning i SNI 74.5 2003 fördelat på intäktsslag, mnkr 
16. Net turnover in NACE 74.5 2003 by type of income, SEK millions  

Intäktsslag 74.5

Rekryteringstjänster 

Rekrytering av chefer 332

Rekrytering av övrig personal 243

Personaluthyrningstjänster 

Uthyrning av kontorspersonal 4 081

Uthyrning av sjukvårdspersonal 1 445

Uthyrning av industriarbetare 2 339

Uthyrning av personal inom handeln 55

Uthyrning av lärare 375

Uthyrning av personal inom hotell, restaurang och kök 4

Uthyrning av personal inom transport, lagring och logistik 596

Uthyrning av övrig personal 2 024

Övriga tjänster 

Försäljning av handelsvaror  -

Övrig nettoomsättning 440

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 11 932

Källa: SCB:s Företagens ekonomi 2003. 

 

 

 

17. Nettoomsättning för Företagstjänster 2003 fördelat på 
intäktsslag och kundkategori, mnkr 

17. Net turnover for Business services 2003 by type of  income and type 
of customer, SEK millions 

Intäktsslag  Kundkategori 

 Företag Stat och 
kommun

Hushåll Export TOTALT

Juridiska tjänster 9 811 1 066 1 179 1 529 13 585

Redovisnings-, bokförings- och revisions-
tjänster 17 609 24 114 132 17 879

Konsulttjänster avseende företags organisa-
tion, information m.m. 28 685 5 671 282 2 787 37 425

Reklamtjänster 31 546 2 175 386 2 033 36 140

Marknads och opinionsundersökningstjänster 2 373  112 113 268 2 866

Arkitekttjänster 3 788 1 657 213 381 6 039

Tekniska konsulttjänster 20 963 4 243 503 5 019 30 728

Andra arkitekt och tekniska tjänster  10 786 2 538 709 2 623 16 656

Provtagnings- och analystjänster 2 687  283 1 173 581 4 724

Rekrytering och uthyrning av personal 9 538 1 657  297 11 492

Försäljning av handelsvaror 1 524 151 114 270 2 059

Övrig nettoomsättning 10 192 1 329 433 840 12 794

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 149 502 20 906 5219 16 760 192 387
Källa: SCB:s Företagens ekonomi 2003. 

   I kundkategorin Företag ingår även Affärsdrivande verk, och i Hushåll ingår även Hushållens icke vinstdri-
vande organisationer. 

I denna tabell är intäktsslagen aggregerade, för vidare information om vilka intäkter som ingår i de olika 
intäktsslagen se avsnittet Fakta om statistiken 
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Fakta om statistiken 

Detta omfattar statistiken 
Syftet med statistiken är att belysa branschens struktur med avseende på exem-
pelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och intäkts- och 
kostnadsstruktur. Statistiken i detta SM baseras på den årliga undersökningen 
Företagens ekonomi 2003, som beskrivs och publiceras i sin helhet i webb-SM 
NV 19 SM 0502. Resultatet finns även publicerat i Sveriges Statistiska Databa-
ser, SSD. Såväl Webb-SM som SSD finns kostnadsfritt tillgängligt på 
www.scb.se. 

Företagens ekonomi genomförs som en totalundersökning med företagens skat-
tedeklarationer som huvudsaklig källa. Rampopulationen, för Företagstjänster 
är 94 851 företag. Den omfattar samtliga aktiva företag, oberoende av juridisk 
form, och som vid urvalstillfället i november 2002 klassificerats med någon av 
följande SNI-koder: 

 

• 74.11  Juridisk verksamhet 

• 74.12  Redovisning, bokföring, revision och skatterådgivning 

• 74.13  Marknads- och opinionsundersökningsverksamhet 

• 74.14  Konsulttjänster avseende företags organisation, information 

• 74.20  Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 

• 74.30  Teknisk provning och analysverksamhet 

• 74.40  Reklamverksamhet 

• 74.50  Arbetsförmedling och rekrytering 

 

Undersökningen Företagens ekonomi ersätter från och med referensåret 2003 
undersökningarna Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn samt 
Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Företagens ekonomi har en ny 
undersökningsdesign och metod och jämförelser med tidigare årgångar ska där-
för göras med försiktighet. 
 

För mer information om hur statistiken produceras se även kapitlet Så görs sta-
tistiken. 

Definitioner och förklaringar 
Juridisk form 
I redovisningen ingår aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kom-
manditbolag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. 

Näringsgrensindelning 
För klassificering av näringsgren gäller standard för Svensk näringsgrensindel-
ning, (SNI 2002), som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är iden-
tiska med EU:s näringsgrensstandard, NACE Rev. 1.1. Uppgifter för bransch-
klassificering erhålles från SCB:s företagsregister och bygger på företagets 
verksamhet 2003. Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin hu-
vudsakliga verksamhet. Förädlingsvärde och produktionsvärde redovisas dock 
på branschen avseende verksamhetsnivå. 
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Redovisningsperiod 
Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. För de större betydande enkätfö-
retagen med brutet räkenskapsår används dock den redovisningsperiod som 
omfattar bokslut mellan första maj aktuellt kalenderår och 30 april nästkom-
mande kalenderår. För räkenskapsår som omfattar en kortare eller längre tid än 
tolv månader har flödessiffrorna räknats om till att avse tolv månader. För de 
urvalsundersökta enkätföretagen samt för övriga företag som baseras på admi-
nistrativt material och har brutet räkenskapsår avser uppgifterna den redovis-
ningsperiod som avslutas under kalenderåret. Även här räknas dock flödesupp-
gifterna om till att avse tolv månader. 

Storleksklassindelning 
Statistiken redovisas med företagen indelade i olika storleksklasser och är upp-
delade efter antal anställda omräknat till heltidsanställda. De olika storleksklas-
serna är följande: 0-19, 20-49, 50-99,100-249 och 250 och fler anställda.  

Urvalsenhet/undersökningsenhet 
Urvalsenheten utgörs av företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsen-
heten. I de fall företag bedriver flera verksamheter delas företaget in i verksam-
hetsenheter. Om företaget bedriver verksamhet på flera geografiska platser delas 
företaget in i lokala verksamhetsenheter efter den geografiska fördelningen. 
Med denna indelning möjliggörs redovisning både på institutionell nivå (före-
tagsnivå), funktionell nivå (verksamhetsnivå) och regional nivå (geografiskt 
avgränsad). 

Variabler 
Denna publikation innehåller bland annat uppgifter om företagens resultat- och 
balansräkningar, antal anställda, varulager, anskaffningar av aktier och materiel-
la anläggningstillgångar. Den innehåller även detaljerade uppgifter om 
rörelseintäkternas fördelning på intäktsslag, samt kundkatergorier. 

Antal anställda 

Antal anställda avser medelantalet anställda som redovisas i företagens officiel-
la årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till heltidsper-
soner på årsbasis. 

Produktionsvärde 

Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det 
baseras på försäljningen, d.v.s. nettoomsättningen, justerat för förändringar av 
lager och pågående arbete, aktiverat arbete för egen räkning, övriga rörelsein-
täkter exkl. bidrag, kursvinster och reavinster, inköpskostnaden för varor som 
säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). 

Förädlingsvärde 

Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till Bruttonationalpro-
dukten (BNP) och definieras i Företagens ekonomi som produktionsvärdet mi-
nus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner sociala avgifter och 
inköpskostnaden för varor som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). 

Bruttoinvesteringar 

Bruttoinvesteringar definieras som årets anskaffningar av materiella anlägg-
ningstillgångar. Här ingår alltså nyanskaffningar av materiella anläggningstill-
gångar samt förbättringsutgifter som stadigvarande höjer värdet på materiella 
anläggningstillgångar. 

Nettoinvesteringar 

Nettoinvesteringar definieras här som årets anskaffningar minus årets avyttring-
ar av materiella anläggningstillgångar. Med avyttringar avses den intäkt företa-
get erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 
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Nyckeltal 
Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital beräknas genom att dividera resultatet efter finansi-
ella poster med justerat eget kapital. Med justerat eget kapital avses eget kapital 
plus 72 procent av obeskattade reserver. 

Avkastning på totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital definieras som summan av rörelseresultatet och 
finansiella intäkter dividerat med de totala tillgångarna. 

Soliditet 

Soliditeten definieras som justerat eget kapital i procent av summa skulder och 
eget kapital. Med justerat eget kapital avses eget kapital plus 72 procent av obe-
skattade reserver. 

Rörelsemarginal 

Rörelsemarginalen är detsamma som rörelseresultatet i relation till nettoomsätt-
ningen. 

Intäktsslag 
För branschernas indelning av nettoomsättningen på intäktsslag har Nationalrä-
kenskapernas (NR:s) behov varit vägledande. Här har även EU:s statistikmyn-
dighet Eurostats önskemål varit betydande. 

I tabell 17 har vissa intäktsvariabler aggregerats ihop, följande aggregeringar 
har gjorts: 

Juridiska tjänster 

Straffrätt, Affärsjuridik, Arbetsrätt, Civilrätt, Övriga juridiska tjänster, Juridiska 
tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande karaktär och Annan juridisk rådgiv-
ning 

Redovisning, bokföring och revisionstjänster 

Redovisningstjänster (exkl. deklarationer), Bokföringstjänster (exkl. deklaratio-
ner, Revisionstjänster (exkl. deklarationer) och Skatterådgivning (inkl. deklara-
tioner). 

Konsulttjänster avseende företags organisation, information 

Organisationsutveckling, Strategisk rådgivning ( inkl. mergers och acqusitions), 
Finansiell rådgivning, Rådgivning i personalfrågor, Övriga konsulttjänster avse-
ende företags organisation, information mm.  

Reklamtjänster 

Förmedling/försäljning av annons och reklamutrymme, Tjänster från reklamby-
råer med fullservice, Direktreklam, Reklamdesign och Annan reklamrelaterad 
verksamhet. 

Marknads- och opinionsundersökningstjänster 

Kvalitativa undersökningar, Kvantitativa ad-hoc-undersökningar, Kvantitativa 
fortlöpande/regelbundna undersökningar samt Opinionsundersökningar. 

Arkitekttjänster 

Arkitektrådgivning och förprojektering, Arkitektprojektering av byggnader och 
andra byggnadsverk, Andra arkitekttjänster, Stadsplaneringstjänster och Land-
skapsarkitekttjänster. 

Tekniska konsulttjänster 

Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten, Teknisk projektering för 
mekaniska och elektriska installationer i byggnader, Teknisk projektering för 
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anläggningsarbeten, Teknisk projektering för industriprocesser och industripro-
duktion och Annan teknisk projektering. 

Andra arkitekt och tekniska tjänster 

Projektledning, Bygg- och anläggningsarbeten, Övriga arkitekt- och tekniska 
tjänster. 

Provtagning och analys 

Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad, Provtagning och 
analys av fysiska egenskaper, Provtagning och analys av integrerade mekaniska 
och elektriska system, Typgodkännande och besiktning av motorfordon, Annan 
teknisk besiktning, Provning och analys, Tekniska konsulttjänster. 

Rekrytering och uthyrning av personal 

Rekrytering av chefer, Rekrytering av övrig personal, Uthyrning av kontorsper-
sonal, Uthyrning av sjukvårdspersonal, Uthyrning av industriarbetare, Uthyr-
ning av personal inom handeln, Uthyrning av lärare, Uthyrning av personal 
inom hotell, restaurang och kök, Uthyrning av personal inom transport, lagring 
och logistik samt Uthyrning av övrig personal. 

Så görs statistiken 
Variabler som finns för samtliga företag 
Denna publikation bygger på resultat från undersökningen Företagens ekonomi, 
gällande företag i branschen Företagstjänster. Företagens ekonomi är en årlig 
undersökning som baseras på uppgifter från en rad olika källor. Grunden för 
Företagens ekonomi är den rad av variabler vilka är gemensamma för samtliga 
företag. 
 
För huvuddelen av företagen är uppgiftskällan för de gemensamma variablerna 
administrativt material från Skatteverket. För de allra största företagen hämtas 
uppgifterna in direkt från företagen av SCB. Bland dessa företag förekommer 
inget egentligt svarsbortfall då det är i princip möjligt att återskapa efterfrågade 
variabler från företagens årsredovisningar. Däremot förekommer det bortfall i 
Skatteverkets material. 
 

Variabler som endast finns för ett urval av företag 
För att kunna producera statistik på en aggregerad nivå med ett mer omfattande 
variabelinnehåll kompletteras den gemensamma variabeluppsättningen som 
beskrevs ovan med ytterligare variabler som samlas in via tre separata urvals-
undersökningar. Syftet med dessa urvalsundersökningar är att ge mer detaljera-
de fördelningar till några av variablerna i den gemensamma variabeluppsätt-
ningen. Dessa tre så kallade specifikationsundersökningar är: 

 

• Specifikationsundersökning avseende resultaträkning 
• Specifikationsundersökning avseende investeringar 
• Specifikationsundersökningar avseende aktier 

 
 
Urvalen till de tre undersökningarna görs i princip oberoende av varandra. De 
allra största företagen (cirka 500),  för vilka SCB direktinsamlar även det ge-
mensamma variabelinnehållet, ingår även i samtliga specifikationsundersök-
ningar. Dessa företag får en enkät som omfattar såväl det gemensamma varia-
belinnehållet som de tre specifikationsdelarna. 
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Statistikens tillförlitlighet 
Statistik som enbart baseras på det gemensamma variabelinnehållet 
Den statistik som baseras enbart på det gemensamma variabelinnehållet är såle-
des inte behäftat med något urvalsfel. Däremot förekommer såväl bortfallsfel 
som mätfel. Mätfel uppkommer i de fall företagen i sin rapportering till SCB 
eller Skatteverket avviker från de önskade variabeldefinitionerna. 

Statistik som baseras på specifikationsundersökningarna 
Den statistik som baseras på variabler som samlas in i specifikationsundersök-
ningarna kommer att vara behäftade med samma fel som den statistik som base-
ras på det gemensamma variabelinnehållet. Utöver dessa fel kommer denna 
statistik även vara behäftad med ett urvalsfel och ett ytterligare bortfallsfel till 
följd av förekomsten av bortfall i specifikationsundersökningarna. 

Enkäterna samt råden till uppgiftslämnarna för ifyllande är i möjligaste mån 
anpassade till lagar och praxis på redovisningsområdet, vilket ger god jämför-
barhet mellan olika företag. Avvikelser från praxis kan medföra mätfel. Stora 
resurser läggs ned på granskning (både manuell och maskinell) av det insamlade 
enkätmaterialet. Det administrativa materialet granskas på ett mera översiktligt 
sätt. 

Lagar och redovisningspraxis är inte konstanta över tiden. Eftersom företagens 
ekonomi i möjligaste mån anpassar sig till lagar och praxis uppstår naturlig 
brott i tidsserier. 

Det förekommer både övertäckning, som består av företag med felaktig 
branschkod, nedlagda eller vilande företag, samt undertäckning som består av 
felbranschade eller nystartade företag.  

Specifikationsundersökningarna baseras på slumpmässiga urval som är behäftat 
med slumpfel. Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats 
utifrån de officiella årsredovisningar och avser de specifikationer som inte kan 
utläsas ur årsredovisningen.  

För undersökningarna föreligger uppgiftsplikt. Användningen av administrativa 
material, samt användningen av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s 
strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande. 

Bra att veta 

Annan statistik 
Företagens ekonomi utgör tillsammans med andra undersökningar underlag till 
Nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör poängteras att definitionerna på 
förädlingsvärde, produktionsvärde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från 
Nationalräkenskapernas. Företagens ekonomi är anpassad till företagsekono-
miska begrepp. Anpassningar av definitionerna måste sedan göras för att nå 
Nationalräkenskapernas termer. Se ovan under Definitioner och förklaringar för 
Företagens ekonomis definitioner av dessa variabler. 

Publicering och spridning 
Fr.o.m. referensåret 1999 finns en SM-serie, kallad Näringslivets struktur 
(NV 19). Inom denna serie publiceras Företagens ekonomi i ett SM som omfat-
tar hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen samt i separata SM för 
olika branscher inom tjänstesektorn. I samma serie redovisas även statistik av-
seende undersökningen Industrins varuproduktion. 

Tidigare publicering 
Företagens ekonomi ersätter de tidigare undersökningarna Företagsstatistik för 
industri- bygg- och tjänstesektorn och Branschundersökningar inom tjänstesek-
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torn. Även Företagsstatistiken och Branschundersökningarna inom tjänstesek-
torn publicerades i SM-serien NV 19. 

Företagsstatistiken ersatte de gamla undersökningarna Finansstatistik för företag 
och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i boken 
Företagen, samt för 1996-1998 i SM serie NV 11. Industristatistiken publicera-
des i boken Industri t.o.m. årgång 1995 Industri del 1. För åren 1997 och 1998 
redovisades Svensk industri i NV 18 SM 0001. 

Branschundersökningarna publicerades tidigare i rapportserien:  

Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70. 

Sveriges statistiska databaser 
Uppgifter för Företagens ekonomi som redovisas i detta SM finns för hela när-
ingslivet i Sveriges statistiska databaser, SSD.  

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskild beskrivning av 
statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se. 
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In English 

Summary 

An increase in number of enterprises and employees 
During 2003, there were about 95 000 enterprises, representing an increase of 
about seven per cent from the previous year. The number of employees also 
increased from 147 392 to 167 079, corresponding to an increase of about 13 
per cent. 

Small enterprises dominate 
The business was greatly dominated by small enterprise, 99 per cent of the total 
number of enterprises in the business were in the smallest size category (0-19 
employees). In spite of this dominance of small enterprises, they generated only 
54 per cent of the total net turnover. 

Decrease in net turnover 
Total net turnover in the business reached about SEK 192 billion during 2003. 
This represents an decrease of about three per cent compared to 2002.  

Enterprises – the biggest client 
The biggest client category was Enterprises, representing slightly over 78 per 
cent. Together with the category Exports, which we can assume involves enter-
prises, they represents a total of 86 per cent.  
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List of terms 
Terms in tables 1-3  

BASFAKTA BASIC DATA 

Antal företag Number of enterprises 

Antal anställda Number of employees 

Nettoomsätting Net turnover 

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Produktionsvärde Production value 

Förädlingsvärde Value added 

Summa tillgångar Assets total 

Bruttoinvesteringar Gross investments 

Nettoinvesteringar Net investments 

NYCKELTAL KEY RATIO 

Avkastning på eget kapital Return on adjusted equity 

Avkastning på totalt kapital Return on total assets 

Soliditet Equity-assets ratio 

Rörelsemarginal Gross margin 

Nettoomsättning per anställd, tkr Net turnover per employee, SEK thousands 

 

Terms in tables 5-6  

RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT 

Nettoomsättning exkl. punktskatter Net turnover excluding excise duties 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning 

Change in stocks of work in progress, finished 
goods and work on contract 

Övriga rörelseintäkter Other operating income 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter, samt 
övriga externa kostnader 

Goods for resale, raw materials and consum-
ables, and other external costs 

Personalkostnader  Personnel costs 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) 
av materiella/immateriella anläggningstillgångar 

Depreciation and write-downs (as well as rever-
sals) of tangible and intangible assets 

Övriga rörelsekostnader Other operating costs 

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Resultat från finansiella investeringar Profit/loss from financial investments 

Resultat efter finansiella poster Profit/loss after financial items 

Bokslutsdispositioner Appropriations 

Skatt på årets resultat Taxes 

Årets resultat Net profit/loss for the year 

 

Terms in tables 7-8  

BALANSRÄKNING BALANCE SHEET 

Tecknat men ej inbetalt kapital Subscribed capital unpaid 

Immateriella anläggningstillgångar Intangible assets 

Materiella anläggningstillgångar Tangible assets 

Finansiella anläggningstillgångar Financial assets 

Summa anläggningstillgångar Fixed assets total 

Varulager m.m. Inventories etc. 

Kortfristiga fordringar Receivables 

Kortfristiga placeringar Investments 

Kassa och bank Cash and bank balances 

Summa omsättningstillgångar Current assets total 

SUMMA TILLGÅNGAR ASSETS TOTAL 

Eget kapital Equity 
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Obeskattade reserver Untaxed reserves 

Avsättningar Provisions 

Långfristiga skulder Long-term liabilities  

Kortfristiga skulder Current  liabilities  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER EQUITY AND LIABILITIES TOTAL 

 

Terms in tables 9-17  

Straffrätt Criminal law 

Affärsrätt Business/Commercial law 

Arbetsrätt Labour law 

Civilrätt Civil law 

Övriga juridiska tjänster Other legal services 

Juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknan-
de karaktär 

Legal services and representation services in 
statutory procedures of quasi-juridical tribunals 

Annan juridisk rådgivninig Other legal services 

Redovisningstjänster( exkl deklarationer) Accounting services, except tax returns 

Bokföringstjänster (exkl. deklarationer) Book-keeping services, except tax returns 

Revisionstjänster (exkl.deklarationer) Auditing services, except tax returns 

Skatterådgivning (inkl. deklarationer) Tax consultancy services, including tax returns 

Organisationsutveckling Business organisation consultancy services 

Strategisk rådgivning Strategic consultancy services 

Finansiell rådgivning, exkl skatterådgivning Financial management consulting services 

Rådgivning i personalfrågor 
Human resources management consulting ser-
vices 

Övriga konsulttjänster avseende företagets 
organisation, information 

Other business and management consultancy 
services 

Förmedling/försäljning av an-
nons/reklamutrymme 

Mediation/sale of advertising space or time 

Tjänster från reklambyråer med fullservice Full service advertising 

Direktreklam (inkl. telemarketing) Direct marketing (incl. telemarketing) 

Reklamdesign Advertising design 

Annan reklamrelaterad verksamhet Other advertising related services 

Kvalitativa undersökningar Qualitative surveys 

Kvantitativa ad-hoc-undersökningar Quantitative ad-hoc surveys 

Kvantitativa fortlöpande/regelbundna undersök-
ningar 

Quantitative continuous/regular surveys 

Opinionsundersökningstjänster Public opinion polling services 

Provtagning och analys av sammansättning och 
renhetsgrad 

Composition and purity testing and analysis 
services 

Provtagning och analys av fysiska egenskaper Testing and services of physical properties 

Provtagning och analys av integrerade mekanis-
ka och elektriska system 

Testing and analysis services of intergrated 
mechanical and electrical system services 

Typgodkännande och besiktning av motorfordon Technical automobil inspection services 

Annan teknisk besiktning, provning och analys 
Other technical testing inspection and analysis 
services 

Tekniska konsulttjänster Technical consultancy services 

Arkitektrådgivning och förprojektering Advisory and pre-design architectural 

Arkitektprojektering av byggnader och andra 
byggnadsverk 

Architectural design services for buildings and 
other structures 

Andra arkitekttjänster Other architectural services 

Stadsplaneringstjänster Urban planning services 

Landskapsarkitekttjänster Landscape architectural services 

Teknisk projektering för grund- och byggnadsar-
beten 

Engineering design services for the construction 
of foundations and building structures 

Teknisk projektering för mekaniska och elektris-
ka installationer i byggnader 

Engineering design services for mechanical and 
electrical installations for buildings 

Teknisk projektering för anläggningsarbeten Engineering design services for the construction 
of civil engineering works 
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Teknisk projektering för industriprocesser och 
industriproduktion 

Engineering design services for industrial proc-
ess and production 

Annan teknisk projektering Engineering design services n.e.c. 

Projektledning Project management services 

Bygg- och anläggningsarbeten Construction 

Andra arkitekt och tekniska tjänster Other architectural  and engineering services 

Rekryteringstjänster Placement services 

Rekrytering av chefer Executive search services 

Rekrytering av övrig personal 
Placement services of office support personnel 
and other workers 

Personaluthyrningstjänster Supply services of personnel 

Uthyrning av kontorspersonal Supply services of office support personnel 

Uthyrning av sjukvårdspersonal Supply services of medical personnel 

Uthyrning av industriarbetare 
Supply services of industrial/manufacturing 
personnel 

Uthyrning av personal inom handeln Supply services of commercial/trade personnel 

Uthyrning av lärare Supply services of education personnel 

Uthyrning av personal inom hotell, restaurang 
och kök 

Supply services of personnel in hotel, restaurant 
and kitchen 

Uthyrning av personal inom transport, lagring 
och logistik 

Supply services of personnel in trans-
port/warehousing/logistics 

Uthyrning av övrig personal Supply services of other personnel 

Försäljning av handelsvaror Sales of goods for resale 

Övrig tjänsteförsäljning Other services 

 

Terms in tables 17  

Företag/affärsdrivande verk Enterprises/government-owned companies 

Statliga myndigheter Government authorities 

Kommunala myndigheter Local authorities 

Hushåll/privatpersoner Private persons 

Export Exports 

 


