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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
EU-direktiv 2011/85 (fortsättningsvis benämnt Direktivet) syftar bland annat 
till att göra medlemsländernas redovisning av uppgifter för den offentliga 
förvaltningens finanser mer transparent, aktuell och heltäckande. Direktivet 
specificerar ett antal krav på medlemsstaternas gemensamma budgetramverk 
och fungerar således som ett av EU-kommissionens kontrollverktyg. 

Kraven i Direktivet är en följd av den ekonomiska utvecklingen och utform-
ningen av de finanspolitiska ramverken i EU-länderna. Enligt Direktivet ska 
därför medlemsstaterna i EU offentliggöra budgetuppgifter för offentliga 
förvaltningens delsektorer samt ytterligare ett antal specificerade uppgifter 
över offentliga förvaltningens ansvarsförbindelser. Kravet är att uppgifterna 
ska redovisas på en gemensam plats trots att det kan vara flera myndigheter 
inblandade i sammanställningen av uppgifter. I Sverige har SCB samord-
ningsansvaret och alla uppgifter publiceras på SCB:s webbplats. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Uppgifterna ska finnas tillgängliga för allmänheten och ge insyn i delar av 
offentliga förvaltningens finanser som är svåra att överblicka inom de 
ordinarie nationalräkenskaperna. Därför har kravet på en gemensam plats där 
uppgifterna ska publiceras varit av central betydelse.  

Utöver det samlar EU-kommissionen, i form av Eurostat, in uppgifter i sitt 
arbete med att övervaka medlemsstaternas offentliga finanser för att se att 
medlemsstaterna följer överenskommet budgetramverk. Eurostat publicerar i 
sin tur uppgifter där jämförelser mellan länder görs. 

För att uppnå syftet avseende transparens och aktualitet är kraven i Direktivet 
relativt detaljstyrt där det anges med vilken periodicitet som uppgifterna ska 
publiceras och vilka referensperioder som avses samt vad som ska ingå. Även 
en beskrivning av vad som skiljer mellan publicerade budgetuppgifter enligt 
Direktivet och utfall enligt nationalräkenskaperna ska redovisas, dvs. en typ 
av metodbeskrivning, vilket ytterligare tydliggör och beskriver uppgifterna i 
Direktivet. 

1.2 Statistikens innehåll 
Statistikens målstorheter är enheter inom statlig förvaltning, kommunal 
förvaltning, sociala trygghetsfonder samt offentligt ägda bolag. 

1.2.1 Objekt och population 
Intresse- och målpopulation är densamma och avser total offentlig förvaltning 
i de fall där offentlig förvaltning avses. I vissa fall avses offentligt ägda bolag 
och då är intresse- och målpopulationen samtliga offentliga bolag med hänsyn 
taget till de restriktioner som finns angivet i Direktivet (ex. att det bara ska 
ingå skulder som överstiger 0,01 % av BNP).  
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Målobjekt är samtliga offentliga enheter såsom förvaltningsorgan i form av 
statliga myndigheter, primärkommuner, landsting och regioner samt de 
offentliga enheter som enligt regelverket för nationalräkenskaperna ska 
klassas in i offentlig förvaltning trots att de inte är förvaltningsorgan. Dessa 
brukar benämnas Övriga offentliga enheter. Vidare avses offentligt ägda bolag i 
de fall det är aktuellt. Då avses bolag som ägs av en enhet inom offentlig 
förvaltning där ägarandelen är minst 50 procent. Observationsobjekt är de 
målobjekt som i realiteten bokförs som offentlig enhet i nationalräkenskaperna 
samt de offentligt ägda bolag som är registrerade som offentligt ägda i SCB:s 
Företagsregister. 

1.2.2 Variabler 
Budgetuppgifter månads- eller kvartalsvis i form av totala inkomster, totala 
utgifter och resultat. 

Garantier årsvis i form av standardiserade garantier och ad-hoc-garantier av 
engångskaraktär (ej standardiserade garantier). Där den sistnämnda består av 
garantier till offentligt ägda bolag samt därav garantier till finansiella bolag. 

Offentlig-privat samverkan (benämnt PPP internationellt) avser justerat totalt 
kontraktsvärde. 

Obetalda/Nödlidande lån avser total stock av obetalda/nödlidande lån. 

Offentliga bolags skulder i form av utestående ansvarsförpliktelser för offentligt 
kontrollerade enheter bokförda utanför offentlig förvaltning vilket består av 
därav enheter involverade i finansiell verksamhet, därav enheter involverade i 
övrig verksamhet samt därav enheter som visar negativt resultat. 

Tillgång/ägandet av den offentliga förvaltningens bolag avser offentliga enheters 
ägarandelar. 

Observations- och intressevariabler är desamma som målvariabler. Till viss 
del pga. att det i riktlinjerna för Direktivet tillåts en del frihetsgrader att välja 
mest lämplig mätbara variabel för ändamålet så länge definition och 
beskrivning tillhandahålls. 

1.2.3 Statistiska mått 
Det statistiska mått som avses är summor och totaler i miljoner kronor samt 
relationsmått i procent av BNP. 

I huvudsak sker redovisningen till Eurostat i löpande priser i miljoner kronor. 
Likaså publicering av budgetuppgifter månads- och kvartalsvis. Publicering 
av årsuppgifter sker genom att belopp redovisas i relation till bruttonational-
produkten BNP, dvs. som en andel av BNP i procent.  

1.2.4 Redovisningsgrupper 
För budgetuppgifter månads- och kvartalsvis sker dessa uppdelat per 
delsektor vilket är statlig förvaltning, kommunal förvaltning och sociala 
trygghetsfonder. Delstatlig förvaltning existerar inte i Sverige men ingår i 
många fall i de standardiserade tabellerna men då markerat som ”Ej relevant”. 
Utöver det redovisas uppgifter för statlig förvaltning uppdelat på siffror enligt 
statsbudgeten (myndigheter), övriga statliga enheter samt totalt vilket är 
summan av de två förstnämnda. Motsvarande sker för kommunal förvaltning 
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men där den första redovisningsgruppen avser siffror från kommuner där 
uppgifter samlas in (kommuner med fler än 30 000 invånare) tillsammans med 
samtliga landsting och regioner. Andra redovisningsgruppen avser den 
estimerade delen av kommunerna tillsammans med övriga enheter inom 
kommunal förvaltning. För sociala trygghetsfonder finns endast en redovis-
ningsgrupp som avser totala budgetuppgifter. 

Avseende garantier, offentlig-privat samverkan, nödlidande lån och offentliga 
bolags skulder sker dessa uppdelade per delsektor. Tillgång/Ägandet av den 
offentliga förvaltningens bolag delas upp på offentligt ägda bolag (ägarandel 
minst 50 procent) och övriga bolag samt uppdelning på icke-finansiella bolag 
och finansiella bolag. 

1.2.5 Referenstider 
Redovisningen avser månad, kvartal och år. Månads- eller kvartalsvis 
beträffande budgetuppgifter och årligen beträffande tilläggsuppgifter över 
offentliga förvaltningens ansvarsförbindelser samt uppgifter om offentliga 
bolag. 

 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
Tillförlitligheten totalt sett, bedöms vara acceptabel. Uppgifterna baseras på 
ett antal olika källor där tillförlitligheten till stor del beror på kvaliteten i 
respektive källa. Något samlat mått på tillförlitligheten är svårt att 
åstadkomma då uppgifterna är av mycket skiftande karaktär och innehåll. 
Granskning av tillförlitlighet bör således göras för respektive del. 

Skattningsförfarande är endast aktuellt för kommuner med mindre än 30 000 
invånare samt i undantagsfall vid bortfall vilket är ovanligt. Skattnings-
förfarande för de mindre kommunerna följer utarbetad metod för de ordinarie 
beräkningarna inom nationalräkenskaperna. 

2.2 Osäkerhetskällor 
Mätfel och andra osäkerhetskällor anses vara av mindre betydelse till följd av 
mestadels totalundersökningar, registeruppgifter och att syftet med 
statistikprodukten är att visa hur redovisningen ser ut hos de undersökta 
enheterna, vilket betyder budgetuppgifter redovisade hos källan och inte 
statistiskt bearbetat material enligt nationalräkenskapernas definitioner. 
Mätfel bör således vara mindre eftersom insamling av uppgifter ska motsvara 
uppgiftslämnarnas egen redovisning. Den största osäkerheten är kopplad till 
den del där det sker ett urvalsförfarande. 

2.2.1 Urval 
I de fall uppgifter samlas in separat för just Direktivet kan osäkerhet före-
komma vad gäller missuppfattning och otydlighet mellan frågeställare och 
uppgiftslämnare och definitionsproblematik. Det avser exempelvis insamling 
från AP-fonderna. Beträffande kommuner finns en osäkerhet både vad gäller 
insamlade uppgifter likt de från AP-fonderna samt osäkerhet kopplat till 
uppräkningen för de kommuner som inte ingår i cut-off-urvalet, dvs. de med 
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färre än 30 000 invånare. Se mer i avsnitt 2.2.6. Utöver det finns osäkerhet i de 
estimat som kan förekomma för enheter som inte inkommit (mycket ovanligt) 
eller de så kallade övriga offentliga enheterna som ibland kan vara så små att 
uppgifter estimeras innan det finns ett utfall för dessa. För att tydliggöra den 
osäkerheten ska dessa, enligt Direktivets regelverk, särskiljas från de uppgifter 
som samlats in. 

2.2.2 Ramtäckning 
Uppgifterna har en tydlig avgränsning av dels offentliga enheter (offentlig 
förvaltning) och dels offentligt ägda bolag. Avgränsning sker enligt de 
definitioner som gäller för nationalräkenskaperna och dess regelverk. Den 
osäkerhet som finns är kopplad till eventuella felklassningar av enheter i 
nationalräkenskaperna samt felklassningar av offentligt ägda bolag i SCB:s 
Företagsregister. Den första bedöms som marginell medan tidigare analyser 
gjort gällande att det finns en viss övertäckning vad gäller offentligt ägda 
bolag. Övertäckningen har dock minskat över tid i samband med årlig 
granskning och analys av offentligt ägda bolag vilket förbättrat SCB:s 
Företagsregister beträffande de offentligt ägda bolagen. 

För budgetuppgifter som sammanställs månads- och kvartalsvis är 
avgränsningen offentliga enheter enligt nationalräkenskapernas regelverk 
ENS 2010 (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 2010). Men 
offentliga enheter avses de enheter som ingår i offentlig förvaltning, vilket är 
offentliga förvaltningsmyndigheter samt övriga enheter klassificerade att ingå 
i offentlig förvaltning enligt regelverket. Övertäckning bedöms endast existera 
i undantagsfall. Övertäckning i de fall tidigare omklassade bolag ändrat 
inriktning av verksamheten till marknadsproduktion och inte längre styrs och 
kontrolleras av offentliga enheter. Det kommer dock att upptäckas i den 
ordinarie statistikproduktionen inom nationalräkenskaperna men under en 
tid kan de ingå trots att de inte ska det. Undertäckning kan dock förekomma i 
de fall övriga offentliga enheter ännu inte analyserats och klassificerats 
korrekt. Kvaliteten i SCB:s Företagsregister är av central betydelse eftersom 
det är de offentligt ägda bolagen som studeras i första hand och huruvida de 
ska ses som offentliga enheter eller inte. Ett mer intensifierat klassificerings-
arbete genomförs årligen. 

Uppgifter för offentligt ägda bolag som redovisas årligen förekommer det 
både över- och undertäckning. Här är det helt avgörande att kvaliteten i SCB:s 
Företagsregister är hög. Analyser har gjort gällande att det finns en viss 
övertäckning vad gäller offentligt ägda bolag. Arbete med att minska över-
täckningen pågår. Årligen genomförs ett arbete med att gå igenom offentliga 
bolag för att upptäcka felaktigheter. Osäkerhet till följd av över- och under-
täckning ser ut att minska för varje år till följd av denna årliga genomgång. 
Beträffande årsstatistiken härrör dock den största osäkerheten till offentlig-
privat samverkan där det inte finns någon samlad information om det och inte 
heller någon myndighet eller organisation som har helhetsansvar för detta. 
Den största osäkerheten avser kommunal förvaltning men där ny insamling 
av uppgifter påbörjats. För statlig förvaltning anses täckningen vara god då 
statligt involverande skulle kräva Finans- och Näringsdepartementets 
godkännande vilket skulle rapporteras i särskild ordning till SCB (finns en 
rutin för det). 



 

Statistiska centralbyrån 

 

UTKAST  Sida 

2018-01-31   7 (13) 

 

 

2.2.3 Mätning 
Insamling av uppgifter från aktuella undersökningsobjekt sker dels genom 
direktinsamling och dels via andra statistikprodukter och undersökningar.  

Osäkerhet finnas dels i delar där direktinsamling sker (se mer under avsnitt 
2.2.1 ovan) och dels i respektive underlag som baseras på andra statistik-
produkter. Ett exempel på där uppgifter baseras på annan statistik är budget-
uppgifter för statlig förvaltning. Här finns en viss osäkerhet vad gäller när 
myndigheterna rapporterar in uppgifter via deras ekonomirapportering och 
det elektroniska systemet Hermes till Ekonomistyrningsverket (ESV). Det 
finns alltid en risk för att en uppgiftslämnare gör fel. Men effekten av den 
osäkerheten bör vara marginell då redovisning och publicering sker på 
mycket aggregerad nivå. Fel skulle endast uppstå om en myndighet av 
misstag exkluderar inkomster och/eller utgifter eller om en inkomst redovisas 
felaktigt som en utgift och vice versa. Fel uppkommer säkerligen där 
exempelvis en inkomst redovisas som en annan inkomst pga. definitions-
problem, felkodningar i system m.m. men att totala inkomster och totala 
utgifter är fel anses som osannolikt. En annan osäkerhetsfaktor skulle kunna 
vara hanteringen hos ESV. Men eftersom den största delen av underlaget för 
Direktivet även stäms av mot statsbudgetens utfall, som publiceras i sin tur av 
ESV, bedöms den risken som liten. Från ESV sker sedan leveransen 
elektroniskt via en FTP-server på SCB och filen är en standardiserad Excel-fil. 
Uppställningen av uppgifter följer helt och hållet utseendet i de tabeller som 
slutligen publiceras. Ingen ytterligare mätning eller bearbetning sker hos SCB. 

Insamling av kvartalsutfall för kommunal förvaltning sker inom det ordinarie 
arbetet med kvartalsvisa nationalräkenskaper. Ingen ytterligare insamling 
sker. För sociala trygghetsfonder sker både insamling från AP-fonderna och 
insamling från ESV. 

Bedömningen är att osäkerheten är som störst vad gäller sammanställning och 
presentation av kommunal förvaltning till följd av urvalsförfarande. 

Beträffande övriga uppgifter som samlas in årligen sker det på lite olika sätt. 
De flesta uppgifter samlas in via en annan statistikinsamling inom national-
räkenskaperna. Osäkerheten avser främst uppgifter som samlas in från 
kommunal förvaltning som i grunden baseras på enkätinsamling (Kommuner 
och landstings tillgångar och skulder). Osäkerheten för dessa redovisas inom den 
statistikprodukten (exempelvis har inget bortfall noterats under de senaste 
åren). Garantiverksamhet är något som är svårt att samla in då uppgifts-
lämnarna har svårt att veta vad som ska ingå. Uppgiftslämnare ser ofta totala 
ansvarsförbindelser som garantiverksamhet vilket inte stämmer med efter-
frågade uppgifter i Direktivet. För att minska osäkerheten har förtydligande 
gjorts i instruktioner till enkäten till kommuner och landsting samt att 
automatiska kontroller lagts in direkt i den elektroniska enkäten för att hjälpa 
uppgiftslämnaren. För statlig förvaltning är den osäkerheten mindre eftersom 
det endast är fyra garantigivande myndigheter med Riksgälden som 
sammanhållande myndighet. Här anses osäkerheten i siffrorna därför vara 
marginella. De stäms också av regelbundet mellan SCB – ESV – Riksgälden. 

Beträffande obetalda/nödlidande lån för statlig förvaltning baseras siffrorna 
på uppgifter från årsredovisningar som sedan stäms av med ESV:s Årsredo-
visning för staten. Därför bedöms osäkerheten som marginell. För kommunal 
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förvaltning gäller samma som ovanstående avseende enkätinsamling för 
kommunernas och landstingens tillgångar och skulder. Kan tilläggas att det är 
en källa för Finansräkenskaperna på SCB, dvs. ingen ytterligare insamling för 
Direktivet. Uppgifter till Direktivet baseras på insamling för fjärde kvartalet 
vilket är en totalundersökning i motsats till de andra tre kvartalen som är 
urvalsundersökning. 

Offentliga bolags skulder samt tillgång/ägandet av den offentliga förvaltning-
ens bolag hämtas registeruppgifter från SCB:s offentligt ägda register. Det 
sammanställs utifrån andra EU-krav och sammanställs en gång per år. I 
Direktivet anges explicit att uppgifterna ska stämma med de i registret, dvs. 
ingen ytterligare insamling sker. Den största osäkerheten härrör till att det 
saknas ekonomiska uppgifter för offentligt ägda bolag i SCB:s Företags-
statistik. Se mer under avsnitt 2.2.4 nedan. Men här finns det även en viss 
problematik med ramtäckning, se mer ovan under avsnitt 2.2.2. 

Avslutningsvis kan det betonas att eftersom syftet med statistikprodukten är 
att visa hur redovisningen ser ut hos de undersökta enheterna, och inte 
statistiskt bearbetat material enligt NR-definitioner, bör mätfel vara mindre 
eftersom insamling av uppgifter följer uppgiftslämnarnas redovisning. 

2.2.4 Bortfall 
Bortfallet är relativt marginellt för de flesta delar inom Direktivet. För statlig 
förvaltning och dess budgetuppgifter ingår alltid samtliga myndigheter utan 
bortfall. Övriga statliga enheter kompletteras av ESV varför de också alltid 
ingår i underlaget, antingen som estimerade uppgifter eller som utfall. För 
kommuner och landsting är svarsbortfall mycket ovanligt men kan inträffa 
pga. att uppgiftslämnarens IT-system inte fungerat och liknande. Under de 
senaste åren har bortfall endast noterats i ett fåtal fall (motsvarar mindre än 
0,5 procent av urvalet). I sociala trygghetsfonder ingår endast ett fåtal enheter 
vilka alltid ingår. 

Beträffande årsstatistiken ingår alltid alla undersökningsobjekt med undantag 
för offentlig-privat samverkan. Det här är relativt nytt i Sverige och uppbygg-
nad av rutiner för att studera detta pågår. Bl.a. har redan befintliga enkäter till 
kommuner utökats till att innehålla frågor om offentlig-privat samverkan. För 
statlig förvaltning är täckning och insamling god utan bortfall. 

Partiellt bortfall existerar för uppgifter över offentliga bolags skulder som 
baseras på SCB:s Företagsstatistik. I den senaste sammanställningen avseende 
år 2016 saknades någon av de efterfrågade uppgifterna för 10 procent av 
bolagen. De som saknas hänförs dock till mindre bolag och bör således endast 
påverka resultatet marginellt. Ytterligare en orsak till att bedöma bortfallet 
som marginellt är att de uppgifter som sedan presenteras ska avse skulder 
överstigande 0,01 procent av BNP vilket gör att de allra flesta av de som 
saknas (mindre bolag) inte skulle kommit med i redovisningen. Av de 
10 procenten där partiellt bortfall noterats, står drygt hälften för bolag med 
noll anställda. 

2.2.5 Bearbetning 
Då uppgifterna samlas in för att motsvara kraven i Direktivet sker endast en 
marginell ytterligare bearbetning av uppgifterna förutom uppräkning av de 
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mindre enheterna inom kommunal förvaltning. Uppgifter som används för 
Direktivet baseras i stort sett på färdiggranskade och redan bearbetade 
uppgifter inom andra statistikområden. Bearbetning, i form av beräkningar, 
sker endast för sociala trygghetsfonder. Bearbetningen genomförs i så kallad 
standardiserad beräkningsfil som följer riktlinjerna i nationalräkenskaperna. 
Bearbetning sker således på ett standardiserat sätt och lika varje månad. Övrig 
bearbetning är i form av rena summeringar samt framtagande av 
relationsmått (i procent av BNP). För att tydliggöra det framgår vid 
publicering vid vilken tidpunkt den aktuella BNP-siffran publicerats. 

Det finns inget behov av systematisk justering av mätfel eller liknande. 

2.2.6 Modellantaganden 
Uppräkningen för de mindre, icke undersökta kommunerna, baseras på 
svaren för de undersökta kommunerna exklusive de tre största (Stockholm, 
Göteborg och Malmö) som skulle få alltför stor påverkan på uppräknings-
underlaget. Själva uppräkningen görs på samma sätt för alla variabler. 
Eventuella imputerade värden till följd av partiellt bortfall ingår också i 
uppräkningsunderlaget. 

Det finns inga explicita osäkerhetsmått för Direktivet. Skattningsförfarandet 
för de mindre kommunerna sker inom den ordinarie beräkningen inom 
nationalräkenskaperna och utvärderas löpande. Men inte heller där finns 
kvantifierbara osäkerhetsmått. 

Lägre tillförlitlighet till följd av svarsbortfall är ytterst marginellt. 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
Endast slutlig statistik redovisas. 

 

3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 
Framställningstiden varierar beroende på vilken del av statistikproduktionen 
som avses. De flesta uppgifterna samlas in inom andra delar av nationalräken-
skaperna och används inom nationalräkenskapssystemet. För att ta fram, 
sammanställa och publicera uppgifter speciellt efterfrågade i Direktivet är 
framställningstiden relativt kort (ett antal dagar) förutom i de fall där 
uppgifterna inte finns tillgängliga i det ordinarie underlaget såsom 
kommunala garantier eller nödlidande lån. 

3.2 Frekvens 
Månadsuppgifter 12 gånger per år, kvartalsuppgifter 4 gånger per år och 
årsuppgifter 1 gång per år. 

Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder sammanställs och 
publiceras månadsvis medan för kommunal förvaltning (primärkommuner, 
landsting och regioner) kvartalsvis. Utöver det ska särskilda tabeller för 
garantier, offentlig-privat samverkan, obetalda/nödlidande lån, offentliga 
bolags skulder samt värdet av ägandet av offentliga förvaltningens bolag 
sammanställas och publiceras årligen. Garantier, offentlig-privat samverkan 
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och obetalda/nödlidande lån publiceras i oktober medan de återstående 
årstabellerna publiceras i december. 

3.3 Punktlighet 
Publicering på SCB:s webbplats samt rapportering till EU-kommissionen 
(Eurostat) sker enligt gällande publicerings- och rapporteringskrav. Dessa är 
på en övergripande nivå specificerade i EU-direktivet och mer detaljerat i dess 
tillägg utarbetat av Eurostat och medlemsländerna. 

Leverans till Eurostat sker enligt bestämd leveransplan vilket dock kan skilja 
lite jämfört med publiceringsdatum på webbplatsen. 

 

4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 
Publicering sker under ämnesområdet nationalräkenskaper på SCB:s 
webbplats www.scb.se/nr0111 månads-, kvartals- och årsvis beroende på 
vilka uppgifter som avses.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
Relativt begränsad möjlighet att ta fram mer uppgifter eftersom underlaget 
och de publicerade tabellerna är skräddarsydda för just Direktivet. De flesta 
uppgifterna samlas till och med in såsom de publiceras vilket omöjliggör 
ytterligare uppdelning eller annan typ av redovisning. 

4.3 Presentation 
Presentationen sker dels genom tabeller på SCB:s webbplats och dels genom 
förklarande text såsom metodbeskrivningar m.m. Likaså redovisas löpande 
rapporter och analyser publicerade av Eurostat. 

4.4 Dokumentation 
Dokumentation finns i form av det här dokumentet (Kvalitetsdeklaration) 
samt de metodbeskrivningar som specificeras i Direktivet. Allt finns 
tillgängligt på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0111. Även slutrapporten från 
den internationella arbetsgrupp som arbetat med att ta fram riktlinjer för vilka 
uppgifter som ska tas fram finns publicerat på samma plats. Likaså 
dokumentation framarbetad enligt SCB:s gällande dokumentationsregler. 

 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 
Uppgifter ska vara jämförbara över tid och eventuella skillnader mellan år ska 
kunna förklaras. Tidsserier byggs upp successivt. 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Uppgifterna som tas fram enligt kraven i Direktivet ska stämmas av mot de 
uppgifter som tas fram i arbetet med statsbudgeten samt de uppgifter som 
ligger till grund för andra delar av nationalräkenskaperna om möjligt. Utöver 

http://www.scb.se/nr0111
http://www.scb.se/nr0111
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det ska en metodbeskrivning (”brygga”) redovisa skillnaden mellan de 
uppgifter som redovisas inom Direktivet och de som redovisas inom de 
ordinarie nationalräkenskaperna. Metodbeskrivningens uppställning och vad 
som ska ingå är framtagen av Eurostat tillsammans med medlemsländerna. 
Metodbeskrivningen finns publicerad på SCB:s webbplats tillsammans med 
tabellerna och uppdateras när det sker större förändringar. 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
Uppgifterna baseras i stort sett redan på befintlig statistik som används på 
andra sätt hos SCB, ESV och Riksgälden varför samanvändbarhet är ett 
faktum. Då uppgifterna är relativt sammankopplade med den internationella 
rapporteringen Excessive Deficit Procedure (EDP) används information inom 
EDP även till Direktivet och vice versa. Metodbeskrivningen som nämns 
under avsnitt 5.2 kan även ge insyn i samanvändbarhet med annan statistik. 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
Delar ska stämma med summor men det kan förekomma marginella 
skillnader till följd av avrundningar. I de fall uppgifter redovisas i procent av 
BNP ska det framgå vid vilken tidpunkt BNP publicerats. 
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Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella statistik 
Kvalitetsdeklarationen för Direktivet avser officiell statistik. 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om 
kvalitet för den officiella statistiken. 
 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
från och med 30 juni 2009 sekretess enligt 24 kap. 8§ offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Före dess gällde sekretess enligt 9 kap. 4§ 
sekretesslagen 1980:100. 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter 
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som 
offentliggörs. 
 

C Bevarande och gallring 
Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras. 

 

D Uppgiftsskyldighet 
Nationalräkenskaperna grundas på uppgifter från andra statistikproducenter 
(huvudsakligen vid SCB), administrativt material och andra uppgifter. 
Information om uppgiftsskyldighet framgår av respektive enskild under-
sökning. För underlag till officiell statistik föreligger i regel uppgiftsskyldighet 
och detta regleras i lagen om den officiella statistiken (2001:99) och ändrings-
författning 2013:945 där uppgiftslämnande för offentliga enheter tydliggjorts 
ytterligare samt förordningen om den officiella statistiken (2001:100). 

 

E EU-reglering och internationell rapportering 
Offentliggörande av budgetuppgifter enligt rådets direktiv 2011/85/EU av 
den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk. I 
Direktivet fastställs närmare regler för hur budgetramverken i medlems-
staterna ska vara utformade. Enligt artikel 3 i Direktivet ska medlemsstaterna 
se till att publicerade budgetuppgifter, punktligt och regelbundet, offentlig-
görs för alla undersektorer inom offentlig förvaltning enligt definitionen i 
rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och 
regionalräkenskapssystemet i gemenskapen. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Verksamhet/Foreskrifter/Tillganglighet-SOS/SCB-FS-2016-17.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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F Historik 
Direktivet specificerar ett antal krav på medlemsstaternas gemensamma 
budgetramverk och syftar till att göra medlemsländernas redovisning av 
uppgifter för den offentliga förvaltningens finanser mer transparent, aktuell 
och heltäckande. Kraven i Direktivet är en följd av den ekonomiska 
utvecklingen och utformningen av de finanspolitiska ramverken i EU-
länderna. Enligt Direktivet ska därför medlemsstaterna i EU offentliggöra 
budgetuppgifter för offentlig förvaltnings delsektorer samt ytterligare ett antal 
specificerade uppgifter över offentliga förvaltningens ansvarsförbindelser. 

Kravet är att uppgifterna ska redovisas på en gemensam plats trots att det kan 
vara flera myndigheter inblandade i sammanställningen av uppgifter. I 
Sverige bidrar, förutom SCB, även ESV och Riksgälden med att sammanställa 
uppgifter enligt kraven i Direktivet. De första uppgifterna publicerades i 
december 2013 i form av metodbeskrivningar och i februari 2014 publicerades 
tabeller för första gången, vilka sedan successivt publiceras månadsvis, 
kvartalsvis eller årsvis. Tidsserier byggs upp successivt. 

Uppgifterna har till viss del koppling till den internationella rapporteringen 
för Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergens-
kriterier (benämns Excessive Deficit Procedure EDP internationellt) som 
rapporteras till EU-kommissionen två gånger per år. 

 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet Statistiska centralbyrån 

Kontaktinformation Johan Norberg 

E-post johan.norberg@scb.se 

Telefon 010 – 479 67 65 
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