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Rental enterprises 1999 
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Under 1999 fanns det enligt Statistiska centralbyråns företagsregister 4 735 
företag inom uthyrningsbranschen. Dessa företag sysselsatte 8 231 personer och 
omsatte 18 778 miljoner kronor. Antal företag var ungefär lika många 1998, 
däremot har både antal anställda samt nettoomsättningen i branschen ökat sedan 
1998. 

De allra flesta företagen inom uthyrningsbranschen är relativt små. Hela 99 
procent av företagen har mindre än 20 personer anställda. De små företagen 
stod för 72 procent av omsättningen inom branschen. 

����������
����������������
Uthyrningsbranschen domineras av uthyrning av bilar och maskiner. Denna typ 
av uthyrning svarade för 60 procent av nettoomsättningen i branschen. Uthyr-
ning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk stod för 11 procent. För-
säljning av varor utgjorde ytterligare 9 procent av nettoomsättningen. 
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Företag och affärsdrivande verk svarade för 61 procent av uthyrningsföretagens 
nettoomsättning.  

Hushåll samt ideella organisationer svarade sammanlagt för 24 procent av om-
sättningen. Hushållens konsumtion av uthyrningsprodukter bestod mest av bil-
uthyrning, uthyrning av TV-, radio och videoapparater samt videofilmsuthyr-
ning. 
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Uppgifterna i detta Statistiska meddelande baserar sig på resultatet från två oli-
ka undersökningar: SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföre-
tag samt SCB:s branschundersökning för uthyrningsföretag 1999. 
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Enligt SCB:s företagsregister omfattade uthyrningsbranschen 4 735 företag 
1999. Det är samma nivå som 1998 och något lägre än 1997. 

Endast företag med uthyrning som sin huvudsakliga verksamhet klassas som 
uthyrningsföretag (SNI 71). Det innebär att flera företag med omfattande uthyr-
ningsverksamhet inte är inkluderade i den statistik som presenteras i rapporten. 
Det gäller främst delbranschen biluthyrning, där en betydande del av nettoom-
sättningen genereras i företag ej klassade som uthyrningsföretag. 
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Mer än hälften av företagen, 56 procent, fanns inom delbranschen uthyrning av 
maskiner och utrustning (SNI 71.3). Näst störst, 22 procent av antal företag, var 
delbranschen uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk (71.4). 
Branscherna biluthyrning (71.1) och uthyrning av andra transportmedel (71.2) 
hade vardera ca 10 procent av företagen. 
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Trots att antal företag i stort sett var oförändrat mellan 1998 och 1999 har antal 
anställda i uthyrningsföretagen ökat från 7 751 personer 1998 till 8 231 perso-
ner 1999, vilket var en ökning med 6 procent. De flesta var verksamma inom 
delbranschen uthyrning av maskiner och utrustning (SNI 71.3) som ju också var 
störst sett till antal företag. 
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Enligt Företagsstatistiken 1999 var den totala nettoomsättningen för uthyr-
ningsbranschen 18 778 mkr, vilket är nära 15 procent  mer än året innan. Även i 
detta avseende är delbranschen uthyrning av maskiner och utrusning (SNI 71.3) 
störst. Drygt hälften av nettoomsättningen genererades i den branschen. 

Nettoomsättningen per anställd uppgick till 2 281 tkr  under 1999. Netto-
omsättningen per anställd var högst i delbranschen uthyrning av andra trans-
portmedel (uthyrning av t.ex. bussar, containrar, järnvägsvagnar, fartyg och 
flygplan, SNI 71.2), där den uppgick till 4 074 tkr. Delbranschen uthyrning av 
hushållsartiklar och varor för personligt bruk hade lägst nettoomsättning per 
anställd, 1 401 tkr. 
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De allra flesta företag inom uthyrningsbranschen är relativt små. Hela 99 pro-
cent av företagen har mindre än 20 personer anställda. I dessa företag arbetade 
sammanlagt 4 844 personer, vilket är 59 procent av samtliga anställda i bran-
schen. De små företagen stod för 72 procent av nettoomsättningen. 

Det fanns endast 10 uthyrningsföretag med 100 eller fler anställda 1999. I dessa 
företag var 1 987 personer anställda, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av 
samtliga anställda i uthyrningsföretagen. De 10 största företagen stod för 16 
procent av branschens nettoomsättning. 
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Uthyrningsbranschens rörelseresultat, d.v.s. nettoomsättning minus rörelsekost-
nader och avskrivningar, uppgick enligt Företagsstatistiken till 2 706 mkr 1999, 
vilket är en ökning med 18 procent från 1998. Mellan åren 1997 och 1998 sjönk 
rörelseresultatet med 5 procent. 

Branschens förädlingsvärde, produktionsvärde minus kostnader för köpta varor 
och tjänster, visar samma mönster. År 1999 uppgick förädlingsvärdet till 7 869 
mkr vilket var 18 procent mera än 1998. 
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Branschundersökningen visade att uthyrningsbranschen domineras av uthyrning 
av bilar och maskiner. Denna typ av uthyrning svarade för 60 procent av netto-
omsättningen i branschen. Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk stod för 11 procent. Försäljning av varor utgjorde ytterligare 9 procent av 
nettoomsättningen. 

Biluthyrningsföretagens omsättning bestod till 90 procent av biluthyrning. Res-
terande intäkter utgjordes främst av försäljning av varor. 

Företag i branschen uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
var i huvudsak verksamma med uthyrning av TV-, radio- och videoapparater 
samt med uthyrning av videofilm. Dessa två intäktsslag stod för 63 procent av 
nettoomsättningen. Dessa företag hade också omfattande varuförsäljning, den 
stod för nära 23 procent av nettoomsättningen. 

Uthyrningsbranschen är definierad som att uthyrning ska ske utan bemanning. 
Ändå visade sig 329 mkr (ca 1,8 procent) av branschens omsättning komma 
från uthyrning av fordon och maskiner med bemanning. Det är främst inom 
delbranschen uthyrning av andra transportmedel denna typ av uthyrning före-
kommer, där den stod för nästan 8 procent av nettoomsättningen. 
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Företag och affärsdrivande verk svarade för 61 procent av uthyrningsföretagens 
nettoomsättning och är därmed den största kundkategorin. De är helt domine-
rande när det gäller uthyrning av diverse stora maskiner samt kontorsmaskiner. 
Endast 12 procent av uthyrningsföretagens nettoomsättning kom från myndig-
heter. 

Hushåll samt ideella organisationer svarade sammanlagt för 24 procent av om-
sättningen. Hushållens konsumtion av uthyrningsprodukter bestod mest av bil-
uthyrning, uthyrning av TV-, radio och videoapparater samt videofilmsuthyr-
ning. 
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1. Basfakta och nyckeltal för uthyrningsföretag 1997-1999, belopp i 
mkr, nyckeltal i procent1 
1. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1997-
1999, SEK million and per cent 

 1997 1998 1999 

BASFAKTA    

Antal företag 4 780 4 734 4 735 

Antal anställda 7 804 7 751 8 231 

Nettoomsättning 16 232 16 356 18 778 

Rörelseresultat 2 414 2 289 2 706 

Produktionsvärde 16 690 16 660 19 082 

Förädlingsvärde 6 994 6 662 7 869 

Summa tillgångar 32 515 34 786 38 529 

Bruttoinvesteringar 5 893 4 769 6 122 

Nettoinvesteringar 2 306 2 177 2 942 

    

NYCKELTAL    

Avkastning på eget kapital 25,2 15,7 16,8 

Avkastning på totalt kapital 10,5 8,5 8,8 

Soliditet 23 27 30 

Rörelsemarginal 14,9 14,0 14,4 

Nettoomsättning per anställd, tkr 2 080 2 110 2 281 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1997-1999. 

2. Basfakta och nyckeltal för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, belopp i mkr, nyckeltal i procent1 
2. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1999 by 
industry (NACE classification), SEK million and per cent 

Svensk näringsgren, SNI Biluthyrning 

 

 

(SNI 71.1) 

Uthyrning 
av andra 

transport- 
medel 

(SNI 71.2) 

Uthyrning av 
maskiner 

och 
utrustning 

(SNI 71.3) 

Uthyrning av 
hush.artiklar 
och varor för 

pers. bruk 

(SNI 71.4) 

BASFAKTA     

Antal företag 512 490 2 674 1 059 

Antal anställda 1 059 900 4 769 1 503 

Nettoomsättning 3 302 3 667 9 703 2 106 

Rörelseresultat 245 998 1 333 130 

Produktionsvärde 3 374 3 784 9 897 2 027 

Förädlingsvärde 999 1 717 4 452 701 

Summa tillgångar 5 540 13 082 18 321 1 585 

Bruttoinvesteringar 1 921 1 343 2 498 360 

Nettoinvesteringar 1 132 -391 1 962 240 

     

NYCKELTAL     

Avkastning på eget kapital 11,9 17,1 17,5 23,6 

Avkastning på totalt kapital 5,6 9,0 9,4 11,8 

Soliditet 32 21 35 33 

Rörelsemarginal 7,5 27,2 13,7 6,2 

Nettoomsättning per anställd, tkr 3 118 4 074 2 035 1 401 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1999. 
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3. Basfakta och nyckeltal för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
storleksklass, belopp i mkr, nyckeltal i procent1 
3. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1999 by 
enterprise size, SEK million and per cent 

 Storleksklass (antal anställda) 

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

BASFAKTA       

Antal företag 4 684 37 4 7 3 4 735 

Antal anställda 4 844 1 096 304 929 1 058 8 231 

Nettoomsättning 13 456 1 803 476 1 372 1 672 18 778 

Rörelseresultat 2 128 173 53 185 168 2 706 

Produktionsvärde 13 818 1 836 482 1 433 1 513 19 082 

Förädlingsvärde 5 490 604 218 705 852 7 869 

Summa tillgångar 33 274 1 445 601 1 142 2 067 38 529 

Bruttoinvesteringar 4 959 232 273 364 295 6 123 

Nettoinvesteringar 2 265 217 130 139 191 2 942 

       

NYCKELTAL       

Avkastning på eget kapital 14,9 39,4 23,5 45,7 18,5 16,8 

Avkastning på totalt kapital 8,3 12,6 9,3 17,5 9,1 8,8 

Soliditet 29 29 32 21 38 30 

Rörelsemarginal 15,8 9,6 11,1 13,5 10,0 14,4 

Nettoomsättning per anställd, tkr 2 778 1 645 1 565 1 476 1 581 2 281 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1999. 

4. Resultaträkning för uthyrningsföretag 1997-1999, mkr1 
4. Income statement for activities of rental enterprises 1997-1999, SEK 
million 

 1997 1998 1999 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 16 232 16 356 18 778 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -39 -17 -41 

Övriga rörelseintäkter 1 025 763 831 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -5 705 -5 963 -6 685 

Övriga externa kostnader -4 197 -4 204 -4 725 

Personalkostnader -2 465 -2 384 -2 692 

Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av 
materiella/immateriella anläggningstillgångar -2 358 -2 191 -2 719 

Övriga rörelsekostnader -78 -70 -42 

Rörelseresultat 2 414 2 289 2 706 

Resultat från finansiella investeringar -521 -827 -782 

Resultat efter finansiella poster 1 892 1 461 1 925 

Bokslutsdispositioner -439 -210 1 260 

Skatt på årets resultat -182 -450 -478 

Årets resultat 1 271 801 2 707 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1997-1999. 
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5. Resultaträkning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, mkr1 
5. Income statement for activities of rental enterprises 1999 by industry 
(NACE classification), SEK million 

 Biluthyrning 

 

 

(SNI 71.1) 

Uthyrning 
av andra 

transport- 
medel 

(SNI 71.2) 

Uthyrning av 
maskiner 

och 
utrustning 

(SNI 71.3) 

Uthyrning av 
hush.artiklar 
och varor för 

pers. bruk 

(SNI 71.4) 

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 302 3 667 9 703 2 106 

Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för an-
nans räkning 

-1 -25 -15 0 

Övriga rörelseintäkter 122 312 364 33 

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -1 555 -1 302 -2 912 -916 

Övriga externa kostnader -834 -760 -2 622 -508 

Personalkostnader -327 -313 -1 664 -388 

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

-426 -569 -1 506 -218 

Övriga rörelsekostnader -36 -12 -15 21 

Rörelseresultat 245 998 1 333 130 

Resultat från finansiella investeringar -36 -524 -216 -6 

Resultat efter finansiella poster 209 474 1 117 124 

Bokslutsdispositioner -148 1 083 322 4 

Skatt på årets resultat -11 -58 -381 -28 

Årets resultat 50 1 499 1 059 100 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1999. 

6. Balansräkning för uthyrningsföretag 1997-1999, mkr1 
6. Balance sheet  for activities of rental enterprises 1997-1999, SEK 
million 

 1997 1998 1999 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 

Immateriella anläggningstillgångar 252 116 304 

Materiella anläggningstillgångar 16 917 17 154 19 529 

Finansiella anläggningstillgångar 5 387 8 331 8 864 

Summa anläggningstillgångar 22 556 25 601 28 697 

Varulager m.m. 671 839 884 

Kortfristiga fordringar 7 151 6 509 7 024 

Kortfristiga placeringar 632 297 300 

Kassa och bank 1 505 1 539 1 623 

Summa omsättningstillgångar 9 959 9 185 9 831 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 515 34 786 38 529 

    

Eget kapital 1 434 3 110 5 679 

Obeskattade reserver 8 398 8 636 7 986 

Avsättningar 740 501 593 

Långfristiga skulder 12 276 12 924 15 480 

Kortfristiga skulder 9 666 9 614 8 791 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 515 34 786 38 529 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1997-1999. 
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7. Balansräkning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, mkr1 
7. Balance sheet for activities of rental enterprises 1999 by industry 
(NACE classification), SEK million 

Svensk näringsgren, SNI Biluthyrning 

 

 

(SNI 71.1) 

Uthyrning 
av andra 

transport- 
medel 

(SNI 71.2) 

Uthyrning av 
maskiner 

och ut-
rustning 

(SNI 71.3) 

Uthyrning av 
hush. artiklar 
och varor för 

pers. bruk 

(SNI 71.4) 

Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 0 0 

Immateriella anläggningstillgångar 125 36 117 26 

Materiella anläggningstillgångar 2 901 7 705 8 189 732 

Finansiella anläggningstillgångar 587 3 368 4 710 199 

Summa anläggningstillgångar 3 614 11 110 13 016 957 

Varulager m.m. 75 144 486 180 

Kortfristiga fordringar 1 661 1 469 3 599 295 

Kortfristiga placeringar 19 20 236 25 

Kassa och bank 172 338 984 129 

Summa omsättningstillgångar 1 927 1 971 5 305 628 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 540 13 082 18 321 1 585 

     

Eget kapital 1 083 91 4 097 407 

Obeskattade reserver 932 3 736 3 155 162 

Avsättningar 6 136 427 25 

Långfristiga skulder 1 617 6 480 6 834 550 

Kortfristiga skulder 1 903 2 638 3 808 441 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 540 13 082 18 321 1 585 
1 SCB:s Företagsstatistik för industri-, bygg och tjänstenäringar 1999. 
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8. Nettoomsättning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
intäktsslag och näringsgren enligt SNI, mkr1  
8. Net turnover for activities of rental enterprises1999 by type of income 
and by group (NACE classification), SEK million 

Intäktsslag Biluthyrning 

(SNI 71.1) 

Uthyrning 
av andra 
transport 

medel 

(SNI 71.2) 

Uthyrning 
av 

maskiner 
och 

utrustning 

(SNI 71.3) 

Uthyrning 
av hush. 

artiklar och 
varor för 

pers. bruk 

(SNI 71.4) 

TOTALT 

(SNI 71) 

Personbilar och lätta lastbilar 2 967 11 68 0 3 045 

Motorfordon för godstransport, 
järnvägstransportmedel samt 
containrar 0 929 37 0 965 

Andra transportmedel 5 2 180 4 0 2 188 

Bygg- och anläggningsmaskiner 
samt jordbruksmaskiner 0 15 4 579 0 4 594 

Kontorsmaskiner inkl. datorer och 
telekommunikationsutrustning 22 0 336 0 358 

Annan uthyrning av maskiner och 
utrustning 0 33 3 165 47 3 245 

Uthyrning/leasing av fordon, ma-
skiner och utrustning med beman-
ning 0 281 48 0 329 

TV-, radio, videoapparater och likn. 
med tillbehör 0 0 0 706 706 

Videofilmer 0 0 0 644 644 

Andra varor för personligt och 
hushållsbruk 29 0 474 243 746 

Annan tjänsteförsäljning 53 43 198 6 300 

Försäljning av varor 233 107 790 481 1 610 

SUMMA INTÄKTSSLAG 3 309 3 598 9 698 2 127 18 731 

      

NETTOOMSÄTTNING2 3 302 3 667 9 703 2 106 18778 

Differens3 7 -69 -5 21 -47 
1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 1999. 

2 Nettoomsättning från Företagsstatistiken 1999. Se tabell 5 där variabeln benämns nettoomsättning exkl 
punktskatter. 

3 Differensen beror på att olika branschbegrepp använts i Företagsstatistiken och branschundersökningen, 
vilket innebär att populationerna påverkats. Detta medför att inte alla företag finns med i båda undersök-
ningarna. Den absoluta merparten återfinns dock i respektive undersökning. 
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9. Nettoomsättning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
intäktsslag och kundkategori, mkr1  
9. Net turnover for activities of rental enterprises 1999 by type of income 
and by type of customer, SEK million 

Intäktsslag Företag / 
affärs- 

drivande 
verk 

Statliga och 
kommunala 

myndig-
heter 

Hushåll/ 
privatpers. 

samt 
ideella org. 

Export TOTALT 

Personbilar och lätta lastbilar 1 747 442 855 1 3 045 

Motorfordon för godstransport, 
järnvägstransport samt containrar 678 89 1 197 965 

Andra transportmedel 677 1 1 482 29 2 188 

Bygg- och anläggningsmaskiner 
samt jordbruksmaskiner 3 550 919 72 53 4 594 

Kontorsmaskiner inkl. datorer och 
telekommunikationsutrustning 286 72 0 0 358 

Annan uthyrning av maskiner och 
utrustning 2 512 690 18 25 3 245 

Uthyrning/leasing av fordon, ma-
skiner och utrustning med beman-
ning 313 14 2 0 329 

TV-, radio, videoapparater och likn. 
med tillbehör 0 0 706 0 706 

Videofilmer 0 0 644 0 644 

Andra varor för personligt och 
hushållsbruk 576 16 151 3 746 

Annan tjänsteförsäljning 276 2 3 20 300 

Försäljning av varor 880 73 616 41 1 610 

TOTALT 11 495 2 318 4 550 368 18 731 

1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 1999. 
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10. Nettoomsättning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
storleksklass och kundkategori, procent1 
10. Net turnover for activities of rental enterprises 1999 by enterprise 
size and by type of customer, SEK million, per cent  

 Kundkategori 

Storleksklass (antal anställda) Företag / 
affärs- 

drivande 
verk 

Statliga och 
kommunal 

mynd. 

Hushåll/ 
privatpers. 

samt 
ideella org. 

Export TOTALT 

0-19 8 157 1 425 3 566 350 13 498 

20-49 1 341 318 157 16 1 832 

50-99 321 60 105 0 487 

100-249 835 304 107 2 1 248 

250- 841 210 615 0 1 666 

TOTALT 11 495 2 318 4 550 368 18 731 

1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 1999. 
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1. Nettoomsättning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
kundkategori, procent1  

1. Net turnover for rental enterprises 1999 by type of customer, per cent 
 

Hushåll/priv at

personer samt 

ideella 

organisationer

24%

Ex port

2%

Statliga och 

kommunala 

my ndigheter

12%

Företag

62%

 

  
 
 

1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 1999.  

2. Nettoomsättning för uthyrningsföretag 1999 fördelat på 
näringsgren enligt SNI, procent1 
2. Net turnover for activities of rental enterprises1999 by group (NACE 
classification), per cent  
 
 

Uthy rning av  

andra 

transportmedel 

(SNI 72.2)

19%

Biluthy rning 

(SNI 71.1)

18%

Uth. av  hush. 

artiklar och 

v aror för   

pers. bruk    

(SNI 71.4) 

11%

Uthy rning av  

maskiner och 

utrustning   

(SNI 71.3)

52%

 

  
 
  
 
1 SCB:s branschundersökning för tjänstesektorn 1999.  
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I denna publikation redovisas ekonomisk statistik om uthyrningsföretag. Stati-
stiken syfte är att belysa uthyrningsföretagens struktur med avseende på exem-
pelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering, produktion och marknad. 
Den baseras på två undersökningar dels på den årliga företagsstatistiken dels på 
en fördjupad branschundersökning som genomförs vart tredje till fjärde år. 

I detta SM redovisas för första gången Företagsstatistiken och den fördjupade 
undersökningen av uthyrningsföretagen tillsammans. 

Tabellerna 1-7 bygger på den årliga Företagsstatistiken, som beskrivs och pub-
liceras i sin helhet i webb-SM NV 0105 och i SCB:s databaser (www.scb.se). 

Den fördjupade undersökningen av uthyrningsföretagen för referensåret 1999 
ligger till grund för tabellerna 8-10. De intermittenta branschundersökningarna 
beskrivs utförligare i SCB:s databaser (www.scb.se).  

��������������������������
Statistiken omfattar samtliga uthyrningsföretag som bedrev näringsverksamhet 
i Sverige under 1999, oberoende av juridisk form. 

Rampopulationen är densamma för de två undersökningarna. Den omfattar 
samtliga företag som vid urvalstillfället i november referensåret klassificerats 
som uthyrningsföretag och som var aktiva i SCB:s företagsregister (FDB). 
Rampopulationen omfattade 4 735 företag. 

Företagsstatistiken genomförs som en totalundersökning medan branschunder-
sökningen baseras på ett stratifierat företagsurval från samma population (sub-
urval) omfattande 617 företag. 

Definitioner och förklaringar 
De undersökta objekten utgörs av företagsenheten som i de flesta fall samman-
faller med den juridiska enheten eller bokslutsenheten.   

Näringsgrensindelning 
För klassificering av näringsgren gäller standard för svensk näringsgrensindel-
ning (SNI 92) som är hierarkiskt uppbyggd. De fyra första nivåerna är identiska 
med EU:s näringsgrensstandard NACE Rev. 1. Uppgifter för branschklassific-
ring erhålles från SCB:s företagsregister. Klassificeringen bygger på företagets 
verksamhet 1999. Varje företag hänförs till den näringsgren där det har sin hu-
vudsakliga verksamhet.  

Uthyrningsbranschen består av näringsgrenarna: 

71.1 Biluthyrning 

71.2 Uthyrning av andra transportmedel 

71.3 Uthyrning av maskiner och utrustning 

71.4 Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 

Storleksklasser 
Statistiken redovisas också med företagen indelade i storleksklasserna  

0-19, 20-49, 50-99, 100-249, 250 eller fler anställda (omräknat till heltidsan-
ställda). 

Intäktsslag/tjänsteprodukter 
För branschundersökningens indelning av rörelseintäkterna på intäktsslag 
(tjänsteprodukter) har EU:s standard för produktindelning (Classification of 
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products by Activity, CPA) och FN:s motsvarande standard (Central Product 
Classification (CPC) varit vägledande. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna avser i normalfallet kalenderåret. Företag med brutna räkenskapsår 
har redovisat uppgifter för  tolvmånadersperioder som delvis samanfaller med 
kalenderåret. 

Urvalsenhet/undersökningsenhet 
Urvalsenheten i såväl branschundersökningen som Företagsstatistiken utgörs av 
företaget, d.v.s. den juridiska enheten eller bokslutsenheten. De juridiska enhe-
terna utgörs av aktiebolag, ekonomiska föreningar, handels- och kommanditbo-
lag, statliga affärsverk, enskilda näringsidkare samt vissa stiftelser. 

Variabler 
Företagsstatistiken 

Den del av Företagsstatistiken som redovisas i detta SM innehåller uppgifter om 
företagens resultat- och balansräkningar med specifikationer, antal anställda, 
varulager, anskaffningar av aktier och materiella anläggningstillgångar.  

Branschundersökningen 

Branschundersökningen innehåller detaljerade uppgifter om rörelsetäkternas 
fördelning på intäktsslag (tjänsteprodukter) och på kundkategorier. Dessutom 
ingår uppgifter om rörelsekostnadernas fördelning på olika  kostnadsslag  samt 
uppgifter om investeringar och sysselsättning. 

Antal anställda 
Företagsstatistiken mäter medelantalet anställda som redovisas i företagens 
officiella årsredovisningar. Med detta avses antalet anställda omräknat till hel-
tidspersoner på årsbasis. 

Produktionsvärde 
Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen utförd av företagen. Det 
baseras på försäljning, 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 samt inköpskostnaden för varor 
som säljs utan vidare bearbetning (handelsvaror). 

Förädlingsvärde 
Förädlingsvärdet brukar uttryckas som företagens bidrag till Bruttonationalpro-
dukten (BNP) och definieras i företagsstatistiken som produktionsvärdet minus 
kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter. 

Bruttoinvesteringar 
I detta SM avser bruttoinvesteringar 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. Avyttringar avser den intäkt företaget 
erhållit vid försäljningen av den materiella anläggningstillgången. 
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Företagsstatistiken 

Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 
anställda enligt FDB samt vissa företag med färre anställda men med betydande 
verksamhet undersöks via postenkät. De mindre företagen undersöks via admi-
nistrativt material från Riksskatteverket. Uppgifter för företag som saknas i det 
administrativa materialet, eller vars lämnade uppgifter är oanvändbara, skattas 
med hjälp av medelvärden för företagets bransch och storleksklass. För enkäter 
som ändå inte kommer in hämtas möjliga uppgifter från företagets årsredovis-
ning. Resterande variabler skattas. 

Branschundersökningen 

Branschundersökningen baseras på ett stratifierat företagsurval med samma 
rampopulation som Företagsstatistiken (suburval).  Den genomförs i form av en 
postenkät. 

I båda undersökningarna inhämtas viss information för enkäter som inte kommit 
in från de officiella årsredovisningarna. Även Riksskatteverkets (RSV:s) stan-
dardiserade räkenskapsutdrag  används för kompletteringar.  

För båda undersökningarna föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Användningen 
av administrativa material och av urvalsundersökningar utgör ett led i SCB:s 
strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande. 

�������������������������
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Eftersom icke inkomna enkätföretag upprättas utifrån årsredovisningar finns i 
princip inget objektsbortfall i branschundersökningen eller Företagsstatistikens 
enkätdel. Det bortfall som finns avser det administrativa materialet i Företags-
statistiken. Företagsstatistiken bortfall redovisas i webb-SM NV0105. 

Partiellt bortfall förekommer främst för de företag som upprättats utifrån årsre-
dovisningar och avser de specifikationer som inte kan utläsas ur årsredo-
visningen. För redovisningen av Företagsstatistiken i detta SM är det partiella 
bortfallet av marginell betydelse. Det partiella bortfallet i branschundersökning-
en är däremot förhållandevis omfattande.  

Båda undersökningarna är anpassade till lagar och praxis på redovisningsområ-
det för att underlätta uppgiftslämnandet och minska risken för mätfel. Insamlade 
uppgifter genomgår därför både manuell och maskinell granskning och vid 
behov korrigering. Det administrativa materialet i Företagsstatistiken granskas 
på ett mer översiktligt sätt. Anpassningen till lagar och praxis leder till att natur-
liga brott uppstår i tidsserier. 

I slutbearbetningen av Företagsstatistiken görs vissa modellantaganden för före-
tagen som undersöks via administrativt material. Ett exempel på detta är beräk-
ning av investeringar för dessa företag. 

Övertäckning i form av företag med felaktig branschkod, nedlagda och vilande 
företag och undertäckningen består av felbranschade företag och nystartade 
företag förekommer i båda undersökningarna. 

Branschundersökningen som baseras på ett slumpmässigt urval är behäftat med 
slumpfel, vilket är mindre för redovisningsgrupper avseende näringsgrenstotaler 
än för den storleklassindelade redovisningen. 
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Företagsstatistiken och branschundersökningen utgör tillsammans med andra 
undersökningar underlag till nationalräkenskapernas beräkningar. Det bör po-
ängteras att Företagsstatistikens definitioner på förädlingsvärde, produktions-
värde, brutto- och nettoinvesteringar skiljer sig från nationalräkenskapernas. 
Företagsstatistiken är anpassad till företagsekonomiska begrepp. Anpassningar 
av definitionerna måste sedan göras för att nå nationalräkenskapernas termer. Se 
ovan under Definitioner och förklaringar för Företagsstatistikens definitioner av 
dessa variabler. 

Publicering och spridning 
Fr.o.m. referensåret 1999 finns en ny SM-serie, kallad Näringslivets struktur 
(NV 19). Inom denna serie publiceras Företagsstatistiken i ett SM som omfattar 
hela näringslivet, i ett SM som avser industrinäringen och i separata SM för 
olika branscher inom tjänstesektorn integrerat med de fördjupade branschunder-
sökningarna. I samma serie redovisas även statistik om industrins varuproduk-
tion. 

Tidigare publicering 
Företagsstatistiken ersätter de gamla undersökningarna finansstatistik för före-
tag och industristatistik. Finansstatistiken publicerades t.o.m. årgång 1995 i 
boken Företagen samt för 1996 - 1998 i SM serie NV 11. Industristatistiken 
publicerades 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 eller som de också kallas de intermittenta 
undersökningarna publicerades tidigare i rapportserien:  

Rapport från SCB:s tjänstenäringsstatistik, serie Se 70. 

Sveriges statistiska databaser 
Uppgifter för Företagsstatistiken som redovisas i detta SM finns för hela när-
ingslivet i SSD, Sveriges statistiska databaser. Tabell 2 i detta SM motsvarar 
hela variabelinnehållet i databaserna.  

Annan statistik  

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i särskilda beskrivning av 
statistiken, dels i produktbeskrivning NV 0102 för Företagsstatistiken för indu-
stri-, bygg och tjänsteföretag 1999, dels i produktbeskrivning NV 1206 för ut-
hyrningsföretag 1999 på SCB:s webbplats, www.scb.se. 
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Most of the rental enterprises are small 
Statistics Sweden (SCB) estimates that there were 4 735 enterprises in the rental 
sector in 1999. These companies had 8 231 employees and a turnover of SEK 
18 778 million. The number of employees and the turnover went up between 
1998 and 1999, though the number of enterprises was virtually unchanged. 

Most of the companies (99%) were in the smallest size category (0-19 employ-
ees). The small companies answered for 72 per cent of the total turnover in the 
sector. 

Machinery and cars dominate 
The rental sector is dominated by renting of cars and machinery. This kind of 
renting activities accounted for 60 per cent of the net turnover in the industry. 
Renting of household articles and goods for personal use amounted to 11 per 
cent of the net turnover. Sales of goods accounted for an additional 9 per cent. 

Enterprises the largest customer category 
Enterprises accounted for 61 per cent of the total net turnover in the sector. 

Households and non-profit organizations answered for a total of 24 per cent of 
net turnover. The consumption of households of renting products was mainly 
renting of cars, TV-radio and video equipment and videofilms. 

,��������������

1. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1997-
1999, SEK millions and per cent 6 
2. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1999 by 
industry (NACE classification), SEK millions and per cent 6 
3. Basic data and key ratios for activities of rental enterprises 1999 by 
enterprise size, SEK millions and per cent 7 
4. Income statement for activities of rental enterprises 1997-1999, 
SEK millions 7 
5. Income statement for activities of rental enterprises 1999 by 
industry (NACE classification), SEK millions 8 
6. Balance sheet  for activities of rental enterprises 1997-1999, SEK 
millions 8 
7. Balance sheet for activities of rental enterprises 1999 by industry 
(NACE classification), SEK millions 9 
8. Net turnover for activities of rental enterprises1999 by type of 
income and by group (NACE classification), SEK millions 10 
9. Net turnover for activities of rental enterprises 1999 by type of 
income and by type of customer, SEK millions 11 
10. Net turnover for activities of rental enterprises 1999 by enterprise 
size and by type of customer, per cent 12 
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Terms in tables 1,2,3 
Antal företag Number of enterprises     

Antal anställda Number of employees 

Nettoomsättning Net sales  

Rörelseresultat Operating profit/loss 

Produktionsvärde Production value 

Förädlingsvärde Value added 

Summa tillgångar Assets total 

Bruttoinvesteringar Gross investments 

Nettoinvesteringar Net investments 

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/number of employees 

 

Terms in tables 4,5 
SNI NACE code 

RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT 

Nettoomsättning exkl. punktskatter Net sales 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 Goods for resale, raw materials and consum-
ables 

Övriga externa kostnader 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 6,7 
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 
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Summa omsättningstillgångar Current assets total 

SUMMA TILLGÅNGAR ASSETS TOTAL 

Eget kapital Equity 

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 8,9,10 
Personbilar och lätta lastbilar Cars and vans 

Motorfordon för godstransport, järnvägstrans-
portmedel samt containrar 

Motor vehicles for transportation of goods, rail-
way transportation and containers 

Andra transportmedel Other transport equipment 

Bygg- och anläggningsmaskiner samt jord-
bruksmaskiner 

Construction-, civil engineering-  and agricultural 
machinery and equipment 

Kontorsmaskiner inkl. datorer och telekommuni-
kationsutrustning 

Office machinery incl. computers and telecom-
munication equipment 

Annan uthyrning av maskiner och utrustning Other machinery and equipment 

Uthyrning/leasing av fordon, maskiner och ut-
rustning med bemanning 

Renting of vehicles, machinery and equipment 
with operator 

TV-, radio, videoapparater och likn. med tillbehör Radio- and television goods, VCRs, DVDs etc.  

Videofilmer Video films 

Andra varor för personligt och hushållsbruk Other goods for personal and household use 

Annan tjänsteförsäljning Other services 

Försäljning av varor Goods for resale 

Företag/affärsdrivande verk Enterprises/the government-owned companies 

Statliga myndigheter Government authorities 

Kommunala myndigheter Local authorities 

Hushåll/privat personer Private persons 

Hushållens ideella organisationer Household and its non-profit organizations 

Export Export 

  

 


