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Statistiksekretess Finansmarknadsstatistik 
 

För de uppgifter SCB/Riksbanken inhämtar för finansmarknadsstatistiken gäller absolut 

sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att SCB 

inte får lämna ut de statistikuppgifter ni sänder om ert företag till SCB utan ert medgivande. 

Sekretessen innebär förbud såväl att röja uppgiften muntligen (tystnadsplikt) som att lämna ut 

den handling där uppgiften ingår (handlingssekretess). Sekretessen skall iakttas både mot 

enskilda personer och företag och andra statliga myndigheter. De enda som får ta del av 

uppgifter på företagsnivå är Riksbanken som ansvarar för statistiken och Finansinspektionen 

efter begäran. 

 

Sekretesslagen inskränker alltså allmänhetens rätt att ta del av denna typ av allmänna 

handlingar som normalt gäller för myndigheter enligt Tryckfrihetsförordningen (TF). 

 

Personalen hos SCB omfattas enligt gällande lagstiftning av tystnadsplikt och informeras och 

utbildas i integritets- och sekretessfrågor samt avger en skriftlig försäkran om att följa 

sekretessreglerna. Personal hos SCB som arbetar med finansmarknadsstatistik står också 

under insiderlagstiftningen och rapporterar sina värdepappersinnehav enligt rutin på SCB. 

Åtkomsten till de aktuella uppgifterna är också begränsad internt så att endast de personer 

som arbetar med finansmarknadsstatistiken har tillgång till uppgifterna. 

 

Även personalen hos Riksbanken omfattas av sekretesslagen och insiderlagstiftningen och är 

skyldig att anmäla sitt värdepappersinnehav samt får information och utbildning i 

sekretessfrågor. 

 

Statistiksekretessen är enligt huvudregeln absolut. Sekretesslagen medger dock att uppgifter 

på företagsnivå får lämnas ut för statistik- och forskningsändamål. SCB levererar emellertid 

dessa i princip enbart i avidentifierad form. För mer info se SCB:s sekretesspolicy. Även ett 

utlämnande för statistik- och forskningsändamål förutsätter att det står klart att någon enskild, 

t.ex. ett företag, inte lider skada om uppgifterna lämnas ut. När det gäller uppgifter som 

samlas in till finansmarknadsstatistik har SCB därför tillämpat en restriktiv praxis för 

utlämnande.  

 

SCB publicerar viss finansmarknadsstatistik på företagsnivå/företagsgruppsnivå efter skriftligt 

godkännande från respektive företag. Detta görs i samråd med Bankföreningen. I övrigt 

publicerar SCB inte någon statistik där ett enskilt företags uppgifter kan röjas. 

Röjandeskyddet innebär t.ex. att statistiksammanställningar som är så beskaffade att värdena i 

sammanställningen kan hänföras till ett enskilt företag inte får spridas.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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Vad används finansmarknadsstatistiken till? 

 

Finansmarknadsstatistiken utgör grund för en mängd statistikprodukter utöver den publicering 

av enskilda företags uppgifter som nämns ovan. Uppgifterna kommer till användning inom ett 

flertal områden.  

 

För finansräkenskaperna är finansmarknadsstatistikens uppgifter om utestående balanser och 

värdeförändringar av central betydelse. Härigenom kan i finansräkenskaperna redovisas den 

finansiella sektorns fordringar och skulder gentemot andra sektorer. 

Finansmarknadsstatistikens uppgifter ligger bl.a. till grund för mätningen av hushållssektorns 

sparande, som är en viktig faktor vid bedömningen av den svenska ekonomiska utvecklingen. 

Genom att uppgifter om värdeförändringar nu har införts ger det ett underlag att bättre 

beräkna transaktionsflöden mot övriga sektorer. Detta medför i sin tur att sparandet, 

framförallt i hushållssektorn, kommer att beräknas med bättre metoder. 

  

Finansmarknadsstatistiken utgör också det huvudsakliga underlaget när det gäller att beskriva 

den inhemska finansiella sektorns roll som finansiell intermediär. Härigenom kan utlåning 

och placeringar för olika grupper av finansiella institut som banker, bostadsinstitut, 

värdepappersbolag, mm, samt deras finansiering redovisas och analyseras.  

 

Finansmarknadsstatistiken utgör också underlaget för beräkning av penningmängden enligt 

olika mått. Allmänhetens innehav av pengar eller likvida medel som lätt kan omsättas i pengar 

är ett uttryck för den likviditet som allmänheten förfogar över, med inverkan på det 

ekonomiska beteendet.   

 

Internationella organisationer är andra mottagare av finansmarknadsstatistik. Till ECB, BIS 

och IMF skickas data aggregerade över samtliga drygt 200 monetära finansinstitut (MFI). Vid 

ett ev. framtida inträde i EMU kommer finansmarknadsstatistiken att utgöra ett viktigt 

underlag för ECB:s penningpolitik. Då Sverige behöver anpassa sig till kraven inför ett ev. 

sådant inträde, är ECB en viktig kravställare på den svenska finansmarknadsstatistiken.  

 

Ett antal uppgifter levereras även till SCB:s Nationalräkenskaper, aggregerade för MFI-

sektorn.  

 

Inom Riksbanken används uppgifterna från Finansmarknadsstatistiken vid bedömningen av 

stabiliteten i det finansiella systemet och ingår som ett underlag vid framställningen av 

Riksbankens Stabilitetsrapport.  


