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Förord 
I denna publikation presenteras reviderade standarder för klassificering av institutionella 
enheter, nämligen: 
 
Standard för institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000  
samt 
Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 
 
De nya standarderna har utarbetats av SCB, i samarbete mellan Avdelningen för 
ekonomisk statistik och Metodenheten. Efter remissbehandling fastställdes standarderna 
av SCB i november 1999. Standarderna trädde formellt i kraft den 1 januari 2000. 
  
Standarderna är anpassade till ENS 95, det europeiska systemet för nationella och 
regionala räkenskaper, som antagits som rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 
juni 1996. 
 
INSEKT 2000 och ÄGAR 2000 ersätter tidigare gällande standarder för klassificering av 
institutionella enheter med avseende på institutionell sektortillhörighet och ägarkategori. 
Dessa fastställdes 1968 och har publicerats i MIS 1968:6. 
 
I föreliggande MIS publiceras även Indelning efter juridisk form, JURFORM. Denna 
används, liksom tidigare, tillsammans med de två förstnämnda standarderna för 
klassificering av institutionella enheter. Indelning efter juridisk form upprättas och 
ajourhålls av Riksskatteverket (RSV) och har därför inte fastställts som standard av SCB.  
 
INSEKT, ÄGAR och JURFORM tillämpas i SCB:s företagsdatabas FDB. SCB 
rekommenderar att indelningarna även tillämpas av andra statistikproducenter. 
 
MIS:et har utarbetats av Marianne Biljer, Birgitta Ehrenström och Jörgen Enmark, SCB. 
 
 
Statistiska centralbyrån i juni 2001 
 
 
Svante Öberg 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 1968 fastställde SCB för första gången standarder för klassificering av institutionella 
enheter. De tre standarderna gällde klassificering med avseende på institutionell sektor-
tillhörighet, ägarkategori och juridisk form. De publicerades i serien Meddelanden i 
Samordningsfrågor (MIS 1968:6). 
 
Föreliggande reviderade standarder, Standard för institutionell sektorindelning 2000, 
INSEKT 2000 samt Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000, 
fastställdes av SCB i november 1999. Vad gäller sistnämnda standard har standardens 
namn ändrats från det tidigare "indelning efter ägarkategori" till "indelning efter ägar-
kontroll" för att markera att det är ägandet i form av ägarinflytande och kontroll som av-
ses. Standarderna trädde formellt i kraft den 1 januari år 2000. 
 
Standarderna från 1968 baserades till stor del på FN:s rekommendationer för uppbyggnad 
av nationalräkenskaper (System of National Accounts, SNA). Detta system har sedan 
omarbetats och en ny version fastställdes 1993 (SNA 1993). Den Europeiska unionen har 
på grundval av SNA 1993 utarbetat ett nytt europeiskt system för nationella och regionala 
räkenskaper (ENS 95) som antagits som rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 
1996. De reviderade svenska standarderna har anpassats till ENS 95. I ENS (liksom i 
SNA) ingår emellertid ägarkontrollaspekten som en integrerad del av indelningen i 
institutionella sektorer. I den svenska standarden har, nu liksom tidigare, de två aspek-
terna separerats och gjorts till föremål för var sin indelning, d.v.s. dels en standard för 
institutionell sektorindelning utan ägarkontrollkriterium, dels en standard för indelning 
efter ägarkontroll. Meningen är att dessa skall kunna användas var och en för sig eller 
kombineras på olika sätt beroende på analysbehov. Att föra in ägarkontrollaspekten i 
sektorindelningen har ansetts olämpligt av två skäl: dels att det skulle innebära att i en 
och samma indelning blanda olika indelningskriterier, dels att ägarkontrollindelningen har 
ett värde i sig och att åtkomsten av sådana data skulle försvåras om ägarkontrollaspekten 
inordnades under sektorindelningen.  
 
Samtidigt med ovannämnda standarder publiceras här även Indelning efter juridisk 
form, JURFORM. Den används liksom tidigare för klassificering av institutionella 
enheter. Indelning efter juridisk form upprättas och ajourhålls av Riksskatteverket (RSV) 
och har därför inte fastställts som standard av SCB.  
 
Varken i ENS 95 eller i andra internationella statistiska förordningar eller rekommen-
dationer förekommer det anvisningar för eller ställs krav på en indelning efter juridisk 
form. Detta förklaras av de varierande institutionella förhållanden som råder i olika 
länder.  
 

1.2 Enheter 

Olika enheter för olika analysbehov 
Inom den ekonomiska statistiken arbetar man med statistiska enheter utifrån två olika 
synsätt, beroende på vad det är man vill analysera. De två synsätten kräver olika typer av 
enheter som underlag för den statistiska informationen. Institutionella enheter används 
för att analysera inkomstflöden, kapitaltransaktioner och andra finansiella transaktioner 
samt balansräkningar. Eftersom sådana enheter är relaterade till det ekonomiska beteendet 
och beslutsfattandet ges möjlighet att studera beteendet hos de ekonomiska aktörerna.  
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För att analysera den ekonomiska aktivitet som består av produktion av varor och tjänster 
avgränsar man enheter så att de speglar förhållanden av teknisk-ekonomisk art, dvs. 
produktionsprocesser. Här arbetar man med olika slag av produktionsenheter, t.ex. 
arbetsställen. Dessa grupperas till branscher med hjälp av näringsgrensindelningen 
SNI 92, som har publicerats som MIS 1992:4 (själva indelningen) och MIS 1992:6 (in-
delningen med beskrivningar).  
 

Institutionella enheter 
Föreliggande standarder avser klassificering av institutionella enheter. I ENS 95 punkt 
2.12 definieras den institutionella enheten som ”ett grundläggande ekonomiskt besluts-
fattande centrum som karakteriseras av enhetlighet i beteendet och självständighet i 
beslutsfattandet under utövande av sin huvudsakliga funktion”. För att självständighet i 
beslutsfattandet skall anses föreligga krävs att enheten 
− har rätt att självständigt äga varor eller tillgångar och att avyttra dessa eller införskaffa 

nya medelst transaktioner med andra institutionella enheter 
− är direkt och lagenligt ansvarig för sina ekonomiska beslut och aktiviteter 
− kan ådra sig skulder för egen del och åta sig andra förpliktelser eller åtaganden, 

däribland att ingå avtal. 
 
En institutionell enhet skall vidare ha en fullständig bokföring eller skall det vara möjligt 
och meningsfullt från såväl juridisk som ekonomisk synpunkt att sammanställa en sådan. 
Inhemska enheter verkar inom Sveriges ekonomiska territorium, som även innefattar 
svenska ambassader, konsulat o.d. utomlands. Inhemska enheter kan ha ekonomiska re-
lationer med utländska enheter (som således är inhemska i ett annat land). 
 
Följande typer av enheter betraktas som institutionella enheter med uppfyllande av båda 
kraven: 
− Privat och offentligt kontrollerade företag 
− Kooperativ eller handelsbolag som erkänns som självständiga juridiska enheter 
− Offentliga producenter som på grundval av särskild lagstiftning uppfattas som själv-

ständiga juridiska enheter 
− Icke-vinstdrivande organisationer som betraktas som självständiga juridiska enheter 
− Myndigheter och institutioner inom offentlig sektor. 
 
I vissa fall betraktas en enhet som en institutionell enhet även om kraven beträffande 
beslutsfattande och bokföring inte är uppfyllda. Sådana enheter är: 
− hushåll  
− enhet i en grupp av enheter som överlämnat en del av sin självständighet till en central 

enhet (holdingbolag), om kraven i övrigt är uppfyllda  
− så kallade kvasibolag. Ett kvasibolag har fullständig bokföring men inte en oberoende 

juridisk ställning. De betraktas ändå som institutionella enheter därför att de har ett 
ekonomiskt och finansiellt beteende som skiljer sig från deras ägare och därigenom 
anses besitta självständig beslutsförmåga 

− konstruerade inhemska statistiska enheter bestående av antingen de delar av utländska 
enheter som har en ekonomisk hemvist i Sverige eller utländska enheter i sin egenskap 
av ägare till mark eller byggnader i Sverige, men då endast i fråga om transaktioner 
som rör dessa marker eller byggnader.  

 
Övriga enheter som inte uppfyller kraven avseende beslutsfattande och bokföring anses 
höra till den enhet som kontrollerar dem eller i vars bokföring de är integrerade.  
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1.3 Standard för institutionell sektorindelning 2000 

Struktur 
1968 års standard för institutionell sektorindelning hade två nivåer, huvudsektorer och 
delsektorer. Den hade 6 huvudsektorer, av vilka fyra var underindelade i sammanlagt 13 
delsektorer. Föreliggande reviderade standard har tre nivåer, sektorer, undersektorer och 
delsektorer. Den mest aggregerade nivån består av 8 sektorer med 1-sifferkod, varav 
samtliga utom en (Socialförsäkringsfonder) är uppdelade i sammanlagt 19 undersektorer 
med 2-sifferkod. Av dessa är 10 undersektorer vidareindelade i sammanlagt 35 del-
sektorer med 3-sifferkod. 
 
INSEKT 2000 ENS 95 
  
1 Icke-finansiell företagssektor S.11 Icke-finansiella företag 
2 Finansiell företagssektor S.12 Finansiella företag 
3 Statlig sektor S.13 Offentlig sektor 
4 Kommunal sektor   
5 Socialförsäkringsfonder   
6 Hushåll S.14 Hushåll 
7 Hushållens icke-vinstdrivande 

organisationer 
S.15 Hushållens ideella organisationer 

8 Utlandet S.2 Utlandet 
 
De 8 sektorerna ansluter mycket nära till den indelning som finns i ENS 95. En skillnad, 
både gentemot ENS och tidigare standard, är att den offentliga sektorn har delats upp på 
tre sektorer. Undersektorerna tillgodoser den indelning i undersektorer som gjorts i 
ENS 95 inom ENS-sektorerna finansiella företag, hushåll och utlandet. Den mest 
detaljerade nivån, delsektorer, förekommer främst inom sektorerna Finansiell företags-
sektor, Kommunal sektor och Hushåll. 
 

Förändringar gentemot tidigare standard 
Även om Standard för institutionell sektorindelning 2000 i allt väsentligt bygger på 
samma grundprinciper som 1968 års standard, är den nya sektorindelningen inte fullt ut 
jämförbar med den tidigare standarden. Det innebär att det inte går att konstruera en enkel 
och hanterbar nyckel för översättning dem emellan. I det följande beskrivs större 
skillnader mellan den tidigare och den nya standarden. 
 
Som framgår av föregående avsnitt är den reviderade standarden avsevärt mer detaljerad 
än 1968 års standard. På lägsta, icke vidare uppdelade nivå – d.v.s. de 35 delsektorerna 
plus de 9 ouppdelade undersektorerna plus den ouppdelade sektorn Socialförsäkrings-
fonder – finns 45 klasser, jämfört med 15 klasser i den tidigare standarden. Detaljerings-
graden har ökat främst inom sektorerna Finansiell företagssektor, Statlig sektor, 
Kommunal sektor, Hushåll samt Utlandet. I synnerhet har den finansiella företagssektorn 
varit föremål för en mycket långtgående uppdelning jämfört med motsvarande huvud-
sektor i tidigare standard. Syftet med denna relativt sett stora detaljeringsgrad är att 
tillgodose kraven från Riksbanken och den gemensamma europeiska centralbanken (ECB) 
på en finfördelad finansiell statistik. 
 
Mellan Icke-finansiell företagssektor och Finansiell företagssektor har en viss omfördel-
ning av enheter ägt rum. Finansiella serviceföretag, som i 1968 års standard ingick i 
huvudsektorn Icke-finansiella företag, har i den nya standarden förts till Finansiell 
företagssektor där de bildar en egen undersektor. Vidare fanns i den tidigare huvud-
sektorn Icke-finansiella företag en delsektor benämnd Företags intresseorganisationer m.m., 
i vilken ingick såväl icke-finansiella som finansiella företags icke-vinstdrivande 
organisationer. Denna delsektor har i den reviderade standarden delats upp så att Icke-
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finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer bildar en undersektor till Icke-
finansiell företagssektor medan Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
bildar en undersektor till Finansiell företagssektor. Pensionsstiftelser och understöds-
föreningar som ingick i den tidigare delsektorn Företags intresseorganisationer m.m. har i 
den nya standarden förts till den finansiella företagssektorn där de bildar en särskild del-
sektor inom undersektor Försäkringsföretag och pensionsinstitut. 
 
Det som tidigare gick under benämningen Offentlig förvaltning har delats upp i tre 
sektorer, Statlig sektor och Kommunal sektor, med under- och delsektorer, samt Social-
försäkringsfonder. Innehållet i den tidigare delsektorn Övriga offentliga institutioner har 
till största delen fördelats på de tre nya sektorerna och tillhörande under- och delsektorer. 
På grund av Svenska kyrkans skiljande från staten år 2000 har den tidigare delsektorn 
Kyrklig kommunal förvaltning ingen motsvarighet i den nya standarden (se även nedan). 
De allmänna försäkringskassorna som tidigare ingick i delsektorn Socialförsäkring ingår 
nu i Statlig sektor inom undersektorn Andra institutioner hänförliga till statliga sektorn.  
 
Den tidigare huvudsektorn Hushåll har delats upp i två sektorer, Hushåll och Hushållens 
icke-vinstdrivande organisationer. I sistnämnda sektor har två undersektorer och två del-
sektorer bildats som följd av Svenska kyrkans skiljande från staten och lagen om registre-
rade trossamfund. En omklassificering av de tidigare kyrkokommunerna underlättas av att 
dessa utgjorde en egen delsektor i 1968 års standard.  
 
Sektorn Utlandet har delats upp på undersektorerna Europeiska unionen och Övriga 
utlandet. Europeiska unionen är i sin tur uppdelad på delsektorerna EU:s medlemsländer 
och EU:s institutioner.  
 

Marknadsproduktion kontra icke-marknadsproduktion 
Indelningen i sektorer styrs bland annat av till vilken typ av producent de institutionella 
enheterna hör, om de är marknadsproducenter eller icke-marknadsproducenter.  
 
Med marknadsprodukter avses produkter som säljs till ekonomiskt signifikanta priser. 
Därmed menas att priset skall ha ett betydande inflytande på dels den volym varor och 
tjänster som en producent är villig att erbjuda dels den volym köparen efterfrågar. 
 
Huvudregeln är att om mer än 50 procent av produktionskostnaderna täcks av 
försäljningsintäkter är enheten marknadsproducent. I produktionskostnaderna ingår inte 
produktionssubventioner som till exempel löne- och sysselsättningsbidrag. Försäljnings-
intäkterna skall exkludera produktskatter (mervärdesskatt, punktskatter) medan produkt-
subventioner som är generella för branschen skall ingå. Försäljningsintäkterna kan även 
komma från annan enhet än den som köper varan eller tjänsten. Således räknas social-
försäkringsersättningar och konsumentsubventioner som försäljningsintäkter, likaså 
medlemsavgifter till privata intresseorganisationer som betjänar företag. 
 
Marknadsproducenter hör hemma i någon av sektorerna Icke-finansiell företagssektor, 
Finansiell företagssektor och Hushåll (t.ex. enskild näringsidkare). Icke-marknads-
producenter återfinns i Statlig sektor, Kommunal sektor, Socialförsäkringsfonder och 
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. 
 

Filialer till företag i utlandet 
Företag i utlandet kan bedriva verksamhet vid ett fast verksamhetsställe i Sverige 
antingen genom dotterbolag eller genom filialer. Om verksamheten i Sverige är registre-
rad som svensk juridisk person betraktas det som ett dotterbolag och klassificeras som ett 
inhemskt företag. Om verksamheten i Sverige inte är registrerad som svensk juridisk 
person definieras det som en filial kontrollerad av ett företag i utlandet. I sektor-
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indelningen finns filialer till företag i utlandet utskilda inom sektorerna 1 och 2, antingen 
på undersektor- eller på delsektornivå. 
 

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 
I ENS 95 underindelas inte denna sektor. För användare som för olika analysändamål har 
behov av en finare indelning av Hushållens icke-vinstdrivande organisationer än den som 
finns i den svenska sektorindelningen rekommenderas den indelning av Non profit insti-
tutions serving households som används i FN:s ändamålsklassificering av individuell 
konsumtion för hushåll, COICOP (Classification of Individual Consumption According to 
Purpose). COICOP ingår i FN:s publikation Classifications of Expenditure According to 
Purpose, med beteckning ST/ESA/STAT/SER.M84. 
 

1.4 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000 
Standard för indelning efter ägarkontroll innehåller fem kategorier, där de institutionella 
enheterna grupperas efter hur/av vem de är ägda/kontrollerade. Indelningen tillgodoser 
ENS krav på en uppdelning av de icke-finansiella och finansiella företagen efter slag av 
ägarkontroll (offentlig, nationell privat och utlandskontrollerad). Standardens namn har 
ändrats från det tidigare indelning efter ägarkategori till indelning efter ägarkontroll för 
att markera att det är ägandet i form av ägarinflytande och kontroll som man önskar få 
information om. Prefixet ägar har behållits dels av kontinuitetsskäl, dels för att visa att 
det som åsyftas är den typ av övergripande kontroll som ofta – men inte alltid – är 
förknippad med ägandet. I de fall det inte råder överensstämmelse mellan formellt ägande 
och kontroll, är det kontrollen som blir utslagsgivande för klassificeringen. 
 
Av standardens fem kategorier har en, Privat svenskkontrollerade enheter, delats upp i två 
underkategorier för att ge information om koncerntillhörighet. Till skillnad från 1968 års 
standard har det kooperativa ägandet inte skilts ut från det privata ägandet. Vidare har det 
kommunala ägandet, som i tidigare standard utgjorde en kategori, här delats upp på två 
kategorier, Kommunalt kontrollerade enheter och Landstingskontrollerade enheter.  
 

Klassificeringsregler 
Kontrollen över t.ex. ett aktiebolag utövas normalt av dem som har högsta rösteandelen 
(andra kan ha större andelar av aktiekapitalet). Kontroll av en institutionell enhet kan 
även utövas genom rätt att tillsätta styrelsemajoritet eller genom särskild lagstiftning.  
 
I de fall en institutionell enhet kontrolleras av enheter från olika sektorer och ingen sektor 
står för minst 50 procent av kontrollen avgörs klassificeringen enligt följande: 
 
− Om enheter inom de offentliga sektorerna tillsammans utövar minst 50 procent av 

kontrollen är enheten offentligt kontrollerad, annars icke-offentligt kontrollerad. 
− Om enheten är offentligt kontrollerad och enheter inom Statlig sektor anses utöva 

minst 50 procent av kontrollen är enheten statligt kontrollerad (kod 1), annars icke-
statligt kontrollerad. 

− Om enheten är offentligt men icke-statligt kontrollerad och enheter inom den 
Kommunala sektorn anses utöva minst 50 procent av kontrollen, är enheten 
kommunalt kontrollerad (kod 2), annars är den landstingskontrollerad (kod 3). 

− Om enheten är icke-offentligt kontrollerad är enheten privat svenskkontrollerad 
(kod 4) såvida inte en utländsk enhet, eller en grupp utländska enheter som agerar 
samfällt, anses utöva den huvudsakliga kontrollen. I det senare fallet är enheten 
utlandskontrollerad (kod 5).  
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1.5 Indelning efter juridisk form 
Riksskatteverkets indelning efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligast före-
kommande juridiska organisationsformerna. Indelningen innehåller 31 klasser med 2-
siffrig kod. Det är en betydligt mer detaljerad indelning än 1968 års standard för indel-
ning efter juridisk form. Denna bestod av endast nio klasser. Redan tidigare har 
Riksskatteverkets mer detaljerade indelning tillämpats på många områden, bl.a. i SCB:s 
företagsregister, i stället för den mer begränsade standarden. SCB har därför inte anled-
ning att upprätta och fastställa någon standard som avviker från den indelning, och de 
koder och benämningar, som upprättats och tillämpas av Riksskatteverket. I föreliggande 
MIS har Riksskatteverkets indelning kompletterats med beskrivningar som utifrån 
material från Riksskatteverket och andra källor sammanställts och redigerats av SCB. 
 
Indelning efter juridisk form uppdateras löpande av Riksskatteverket i samband med 
förändrade organisationsformer. Den justerades senast vid årsskiftet 2000 med anledning 
av Svenska kyrkans skiljande från staten. 
 

1.6 Sambandet mellan indelningarna  
De tre indelningar som presenteras i detta MIS belyser de institutionella enheterna ur 
aspekter som är specifika för varje indelning men samtidigt nära relaterade till varandra. 
En klassificering enligt den ena eller den andra indelningsgrunden kan resultera i grupper 
av institutionella enheter som innehållsmässigt ligger nära varandra utan att fördenskull 
vara helt lika. Skillnaderna dem emellan är sannolikt främst av intresse när det gäller 
gränsdragning mellan den offentliga och den privata sektorn. I indelning efter institu-
tionell sektor ingår under stat och kommun även vissa enheter som har en juridisk form 
som inte antyder anknytning till den offentliga sektorn. Det gäller t.ex. stiftelser kontrol-
lerade av enhet ingående i den offentliga sektorn eller offentligt ägda företag som inte är 
marknadsproducenter. I indelning efter ägarkontroll ingår bland de offentligt kontrolle-
rade enheterna även offentligt kontrollerade företag m.m. som är marknadsproducenter. 
 

1.7 Tillämpning 
De nya indelningarna införs successivt i SCB:s register och statistik. Samtidigt som de 
nya standarderna trädde i kraft skedde också en omläggning av SCB:s centrala företags-
register (CFAR) till den modernare och mer informativa företagsdatabasen (FDB). 
Därigenom ökar möjligheterna till en bredare användning av standarderna. 
 
Standard för institutionell sektorindelning är oundgänglig i den ekonomiska statistiken, 
framför allt för nationalräkenskaperna. Den har betydelse även i arbetsmarknadsstatisti-
ken. Standard för indelning efter ägarkontroll används framförallt i den ekonomiska 
statistiken. Vid analys av företagssektorer är det viktigt att kunna selektera grupper av 
företag som har särskilda ekonomiska villkor, t.ex. att inte ha stöd från en större koncern.  
 
Riksskatteverkets indelning efter juridisk form förekommer i ett flertal av de administra-
tiva material som utnyttjas för sammanställning av ekonomisk statistik. Indelningsvaria-
beln juridisk form används huvudsakligen i bostads-, byggnads- och fastighetsstatistiken. 
Indelningen spelar också en särskild roll vid kodningen av institutionella enheter i SCB:s 
företagsdatabas (FDB), då den bildar underlag för klassificering enligt de båda andra 
standarderna. Den institutionella enheten klassificeras efter juridisk form i samband med 
att enheten registreras av den myndighet som har att sköta detta. På grundval av denna 
uppgift sker hos SCB en maskinell kodning efter institutionell sektor och ägarkontroll. I 
flertalet fall finns ett entydigt samband mellan juridisk form och dessa två standarder. När 
så inte är fallet skapas underlag för en förfinad maskinell eller rent manuell klassificering 
genom tillförsel av mer kvalificerad information. 
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2 Standard för institutionell sektorindelning 2000,  
 INSEKT 2000 

2.1 Översikt 
 
Kod   Benämning 
    
 
1 

   
Icke-finansiell företagssektor 

 11 110 Icke-finansiella företag 
 12 120 Statliga affärsverk 
 13 130 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 
 14 140 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
    
    
2   Finansiell företagssektor 
 21  Monetära finansinstitut 
  211 Centralbanker 
  212 Banker (utom centralbanker) 
  213 Bankfilialer till banker i utlandet 
  214 Bostadsinstitut 
  215 Andra monetära kreditmarknadsföretag  
  216 Monetära värdepappersfonder 
  217 Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 
  219 Övriga monetära finansinstitut 
    
 22  Andra finansinstitut 
  221 Icke-monetära kreditmarknadsföretag   
  222 Icke-monetära värdepappersfonder  
  223 Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer   
  224 Investmentbolag   
  229 Övriga finansinstitut 
    
 23  Försäkringsföretag och pensionsinstitut 
  231 Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och 

understödsföreningar 
  232 Filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet 
  233 Pensionsstiftelser och understödsföreningar 
    
 24 240 Finansiella serviceföretag 
    
 25 250 Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer 
    
    
3   Statlig sektor 
 31  Statlig förvaltning 
  311 Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret  
  312 Riksgäldskontoret 
    
 32 320 Andra institutioner hänförliga till statliga sektorn 
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Kod   Benämning 
    
 
4 

   
Kommunal sektor 

 41  Primärkommunal undersektor   
  411 Primärkommuner  
  412 Kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner 
  413 Andra institutioner hänförliga till primärkommunal undersektor  
    
 42  Landstingskommunal undersektor  
  421 Landsting 
  422 Kommunalförbund som till övervägande del består av landsting 
  423 Andra institutioner hänförliga till landstingskommunal undersektor  
    
    
5 50 500 Socialförsäkringsfonder 
    
    
6   Hushåll 
 61  Hushåll med företagarinkomst 
  611 Hushåll med företagarinkomst från rörelse med anställda 
  612 Hushåll med företagarinkomst från rörelse utan anställda 
    
 62  Hushåll med annan inkomst än företagarinkomst 
  621 Hushåll med inkomst av tjänst 
  622 Hushåll med inkomst av kapital 
  623 Hushåll med inkomst av pensioner 
  624 Hushåll med inkomst av andra transfereringar 
  625 Institutionshushåll 
    
    
7           Hushållens icke-vinstdrivande organisationer   
 71 710 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade 

trossamfund 
    
 72  Registrerade trossamfund   
  721 Svenska kyrkan   
  722 Andra registrerade trossamfund 
    
    
8   Utlandet 
 81  Europeiska unionen 
  811 EU:s medlemsländer 
  812 EU:s institutioner 
    
 82 820 Övriga utlandet 
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2.2 Beskrivningar 
 
 

1 Icke-finansiell företagssektor 
 
Företag och företagsliknande enheter (s.k. kvasibolag) som är marknadsproducenter och 
vars huvudsakliga aktivitet är produktion av varor eller icke-finansiella tjänster. 

Här ingår inte: 
− svenska företags filialer och andra verksamhetsställen i utlandet, se sektor 8. 

11 Icke-finansiella företag 

110 Icke-finansiella företag 
Företag som är juridiska personer och är marknadsproducenter och vars huvudsakliga 
aktivitet är produktion av varor eller icke-finansiella tjänster. 

Här ingår: 
− varu- och tjänsteproducerande icke-finansiella aktiebolag, handelsbolag, kommandit-

bolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar 
− bostadsstiftelser 
− holdingbolag som kontrollerar marknadsproducerande enheter med aktivitet enligt 

ovan  
− s.k. internbanker, om de är kontrollerade av ett icke-finansiellt företag och inte själva 

är finansiella företag 
− utländska företags icke-finansiella dotterbolag om de är registrerade som svensk juri-

disk person 
− företag som kontrolleras av den offentliga sektorn och är marknadsproducenter. (De 

statliga affärsverken ingår i undersektor 12). 

Här ingår även: 
− partrederier och enkla bolag om de bolagsbildande parterna är juridiska personer. 

Här ingår inte: 
− filialer till icke-finansiella företag i utlandet, se undersektor 13. 

12 Statliga affärsverk 

120 Statliga affärsverk 
Statliga affärsdrivande verk. 

13 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 

130 Filialer till icke-finansiella företag i utlandet 
Utländska icke-finansiella företags filialer med fast verksamhetsställe i Sverige.  

Här ingår inte: 
− utländska företags dotterbolag som är registrerade som svensk juridisk person, se 

undersektor 11. 
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14 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer  

140 Icke-finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer  
Icke-vinstdrivande organisationer och sammanslutningar som är juridiska personer och 
som betjänar icke-finansiella företag och företagsliknande enheter. 

Här ingår bl.a.: 
− icke-finansiella företags arbetsgivar- och branschorganisationer, inklusive sådana 

organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt intressebevakning för icke-finansiella 
företags räkning  

− icke-finansiella företags personal-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsstiftelser 
och till sektorn knuten företagshälsovård  

− andra institutioner som finansieras genom avgifter uttagna av de enheter dessa insti-
tutioner betjänar. Avgifterna betraktas som köp av marknadsförda tjänster. 

 
 

2 Finansiell företagssektor 
 
Företag och företagsliknande enheter (s.k. kvasibolag) som främst verkar som finans-
förmedlare (finansiella intermediärer) eller ägnar sig åt finansiell serviceverksamhet. 

Utländska finansiella företags filialer med fast verksamhetsställe i Sverige ingår i samma 
undersektor och delsektor som motsvarande svenska enheter, med undantag av bank-
filialer till banker i utlandet och filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i 
utlandet, som utgör egna delsektorer, se 213 och 232. 

Här ingår inte: 
− svenska företags filialer och andra verksamhetsställen i utlandet, se sektor 8. 

21 Monetära finansinstitut 
Finansiella företag som har som verksamhet att ta emot inlåning och/eller nära substitut 
till inlåning från andra än monetära finansinstitut och som för egen räkning ger krediter 
och/eller placerar i värdepapper.  

Sveriges riksbank tillhandahåller en förteckning över de företag som räknas till de mone-
tära finansinstituten. 

211 Centralbanker 
Sveriges riksbank. 

212 Banker (utom centralbanker) 
Finansiella företag vars verksamhet kännetecknas av att ta emot inlåning på räkning från 
allmänheten. 

Här ingår: 
− bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker. 

Här ingår även: 
− utlandsägda banker i Sverige som är registrerade som svensk juridisk person.  

Här ingår inte: 
− bankfilialer till banker i utlandet, se delsektor 213 
− värdepappersbolag och fondkommissionärer med rätt att ta emot inlåning, se del-

sektorerna 217 och 223. 
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213 Bankfilialer till banker i utlandet 
Utländska bankers filialer som bedriver bankverksamhet vid fast verksamhetsställe i 
Sverige.  

Här ingår inte: 
− utlandsägda banker i Sverige som är registrerade som svensk juridisk person, se del-

sektor 212. 

214 Bostadsinstitut 
Företag vilka enligt bolagsordningen har till huvuduppgift att ge krediter för bostadsända-
mål. 

215 Andra monetära kreditmarknadsföretag 
Finansiella företag – utom Sveriges riksbank, banker, bankfilialer till banker i utlandet 
och bostadsinstitut – som har som verksamhet att ta emot inlåning och/eller nära substitut 
till inlåning från andra än monetära finansinstitut och som för egen räkning ger krediter 
och/eller placerar i värdepapper. 

Här ingår: 
− företag som bedriver utlåning med Finansinspektionens tillstånd och som räknas som 

monetära finansinstitut enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning. 

Här ingår inte: 
− företag som inte räknas som monetära finansinstitut enligt den av Sveriges riksbank 

tillhandahållna förteckningen, se delsektor 221. 

216 Monetära värdepappersfonder 
Penningmarknadsfonder som består av fondpapper och andra finansiella instrument och 
som är bildade genom kapitaltillskott från allmänheten och ägda av dem som skjutit till 
kapital. 

Här ingår: 
− värdepappersfonder som placerar i räntebärande värdepapper för att ge en avkastning 

nära penningmarknadens avkastning och som, enligt av Sveriges riksbank tillhanda-
hållen förteckning, räknas som monetära finansinstitut. 

Här ingår inte: 
− värdepappersfonder som inte räknas som monetära finansinstitut enligt den av 

Sveriges riksbank tillhandahållna förteckningen, se delsektor 222 
− bolag som förvaltar värdepappersfonder (fondbolag), se undersektor 24. 

217 Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer   
Företag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som, enligt 
av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning, räknas som monetära finansinstitut. 

Här ingår inte: 
− värdepappersbolag och fondkommissionärer som inte räknas som monetära 

finansinstitut enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteckningen. Om de 
handlar för egen räkning se delsektor 223; om de handlar för annans räkning se under-
sektor 24.  

219 Övriga monetära finansinstitut 
Företag som, enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen förteckning, är monetära finans-
institut, och som inte faller under någon av delsektorerna 211–217. 
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22 Andra finansinstitut 
Företag som främst ägnar sig åt finansförmedling genom att anskaffa medel på annat sätt 
än genom inlåning eller nära substitut för inlåning från andra enheter än monetära 
finansinstitut och ej heller genom försäkringstekniska reserver. 

Här ingår även: 
− holdingbolag som kontrollerar enheter som huvudsakligen ägnar sig åt finansförmed-

ling eller finansiell serviceverksamhet, men som inte själva är finansförmedlare. 

221 Icke-monetära kreditmarknadsföretag  
Företag som inte räknas som monetära finansinstitut enligt av Sveriges riksbank tillhanda-
hållen förteckning. 

Här ingår inte: 
− kreditmarknadsföretag som enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteck-

ningen räknas som monetära finansinstitut, se delsektor 215. 

222 Icke-monetära värdepappersfonder  
Fonder som består av fondpapper och andra finansiella instrument och som är bildade 
genom kapitaltillskott från allmänheten och ägda av dem som skjutit till kapital och som 
inte räknas som monetära finansinstitut enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen 
förteckning. 

Här ingår inte: 
− värdepappersfonder som, enligt den av Sveriges riksbank tillhandahållna förteck-

ningen, räknas som monetära finansinstitut, se delsektor 216 
− bolag som förvaltar värdepappersfonder (fondbolag), se undersektor 24. 

223 Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer 
Företag som bedriver handel med finansiella instrument för egen räkning och som inte 
räknas som monetära finansinstitut enligt av Sveriges riksbank tillhandahållen förteck-
ning. 

Här ingår inte: 
− värdepappersbolag och fondkommissionärer som, enligt den av Sveriges riksbank 

tillhandahållna förteckningen, räknas som monetära finansinstitut, se delsektor 217 
− värdepappersbolag och fondkommissionärer som handlar för annans räkning, se under-

sektor 24. 

224 Investmentbolag   
Aktiebolag som, med ägandet spritt på ett stort antal fysiska personer, huvudsakligen 
förvaltar aktier och andra värdepapper med en betydande riskspridning på branscher och 
företag. Investmentbolag beskattas enligt särskilda regler. 

Här ingår även: 
− sådana dotterbolag till investmentbolag som förvaltar aktier eller bedriver affärer i 

aktier. 

229 Övriga finansinstitut 

Här ingår: 
− holdingbolag som kontrollerar enheter som huvudsakligen ägnar sig åt finansförmed-

ling eller finansiell serviceverksamhet, men som inte själva är finansförmedlare 
− övriga finansiella intermediärer. 
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23 Försäkringsföretag och pensionsinstitut 
Företag som ägnar sig åt finansförmedling i syfte att sprida risker. 

231 Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och 
understödsföreningar  

Företag, utom pensionsstiftelser och understödsföreningar, som ägnar sig åt finansför-
medling i syfte att sprida risker.  

Här ingår: 
− livförsäkringsföretag 
− sakförsäkringsföretag 
− återförsäkringsföretag 
− koncernägda försäkringsföretag. 

Här ingår inte: 
− filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet, se delsektor 232 
− holdingbolag, som kontrollerar företag som ingår i delsektor 231, men som inte själva 

är försäkringsinstitut eller pensionsinstitut, se delsektor 229  
− avsättningar till pensionsändamål, som inte är juridisk person utan hör till den enhet 

som avsatt medlen  
− socialförsäkringsfonder, se sektor 5. 

232 Filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet 
Utländska försäkringsföretags filialer som bedriver försäkringsverksamhet vid fast 
verksamhetsställe i Sverige.  

Här ingår inte: 
− utlandsägda försäkringsföretag som är registrerade som svensk juridisk person, se 

delsektor 231. 

233 Pensionsstiftelser och understödsföreningar 
Stiftelser grundade av arbetsgivare med syfte att trygga utfästelse om pension till arbetsta-
gare eller dennes efterlevande, eller föreningar som har till ändamål att tillhandahålla 
personförsäkring för personer med viss intressegemenskap. 

Här ingår inte: 
− personalstiftelser, se undersektorerna 14 och 25. 

24 Finansiella serviceföretag 

240 Finansiella serviceföretag 
Företag som inte själva är finansförmedlare men vars verksamhet stöder och är nära 
relaterad till finansförmedling. 

Här ingår: 
− administrativa serviceföretag till finansförmedling, såsom börser och centrala över-

vakande organ andra än offentliga myndigheter 
− värdepappersbolag och fondkommissionärer som handlar för annans räkning 
− bolag som förvaltar värdepappersfonder (fondbolag) 
− övriga finansiella serviceföretag till finansförmedling 
− försäkringsmäklare, skadereglerare och andra serviceföretag till försäkringsverk-

samhet. 
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25 Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer   

250 Finansiella företags icke-vinstdrivande organisationer   
Icke-vinstdrivande organisationer och sammanslutningar som är juridiska personer och 
som betjänar finansiella företag och företagsliknande enheter men som själva varken 
ägnar sig åt finansförmedling eller stöd åt finansiell verksamhet. 

Här ingår: 
− finansiella företags arbetsgivar- och branschorganisationer samt sådana organisationer 

som huvudsakligen ägnar sig åt intressebevakning för finansiella företags räkning  
− finansiella företags personal-, forsknings-, utvecklings- och utbildningsstiftelser och 

till sektorn knuten företagshälsovård  
− andra institutioner som finansieras genom avgifter uttagna av de enheter dessa institu-

tioner betjänar. Avgifterna betraktas som köp av marknadsförda tjänster. 
 
 

3 Statlig sektor 
 
Enheter som kontrolleras av staten, som inte är marknadsproducenter och vars produktion 
är avsedd för individuell och kollektiv konsumtion samt enheter som främst ägnar sig åt 
omfördelning av inkomst och förmögenhet. 

Enheterna finansieras huvudsakligen med obligatoriska betalningar från enheter som hör 
till andra sektorer. 

Här ingår inte: 
− enheter som drivs som företag eller i företagsliknande form (undantag se undersektor 

32) 
− enheter som hör till sektorn socialförsäkringsfonder, se sektor 5. 

31 Statlig förvaltning 
Riksdag, departement och myndigheter samt Riksgäldskontoret. 

Här ingår inte: 
− de statliga affärsverken, se undersektor 12.  

311 Statlig förvaltning utom Riksgäldskontoret  
Riksdag, departement och myndigheter. 

Här ingår inte: 
− de statliga affärsverken, se undersektor 12 
− Riksgäldskontoret, se delsektor 312. 

312 Riksgäldskontoret  

32 Andra institutioner hänförliga till statliga sektorn 

320 Andra institutioner hänförliga till statliga sektorn 
Intresseorganisationer och andra institutioner som inte är myndigheter men som kontrol-
leras och huvudsakligen finansieras av staten. 

Här ingår även: 
− enheter som kontrolleras och huvudsakligen finansieras av staten och som trots att de 

inte är marknadsproducenter ändå drivs som företag eller i företagsliknande form 
− stiftelser som kontrolleras av staten 
− de allmänna försäkringskassorna. 
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4 Kommunal sektor 
 
Enheter som kontrolleras av kommun, kommunalförbund eller landsting, som inte är 
marknadsproducenter och vars produktion är avsedd för individuell och kollektiv kon-
sumtion samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet.  

Enheterna finansieras huvudsakligen med obligatoriska betalningar från enheter som hör 
till andra sektorer. 

Här ingår inte: 
enheter som drivs som företag eller i företagsliknande form (undantag se delsektorerna 
413 och 423). 

41 Primärkommunal undersektor 
Kommuner och kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner samt 
intresseorganisationer och andra institutioner som inte är marknadsproducenter och som 
kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del består av 
kommuner. 

411 Primärkommuner  
Kommuner 

412 Kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner 

413 Andra institutioner hänförliga till primärkommunal undersektor  
Intresseorganisationer och andra institutioner, som inte är kommuner eller kommunal-
förbund, men som kontrolleras och huvudsakligen finansieras av kommun eller av 
kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner.  

Här ingår även: 
− enheter som kontrolleras och huvudsakligen finansieras av kommun eller kommunal-

förbund och som trots att de inte är marknadsproducenter ändå drivs som företag eller 
i företagsliknande form 

− Svenska Kommunförbundet och regionala kommunförbund 
− stiftelser som kontrolleras av kommun eller kommunalförbund. 

42 Landstingskommunal undersektor  
Landsting och kommunalförbund som till övervägande del består av landsting samt 
intresseorganisationer och andra institutioner som inte är marknadsproducenter och som 
kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till övervägande del består av 
landsting. 

421 Landsting 

422 Kommunalförbund som till övervägande del består av landsting 

423 Andra institutioner hänförliga till landstingskommunal undersektor  
Intresseorganisationer och andra institutioner, som inte är landsting eller kommunal-
förbund, men som kontrolleras och huvudsakligen finansieras av landsting eller av 
kommunalförbund som till övervägande del består av landsting. 

Här ingår även: 
− enheter som kontrolleras och huvudsakligen finansieras av landsting eller kommunal-

förbund och som trots att de inte är marknadsproducenter ändå drivs som företag eller 
i företagsliknande form 

− Landstingsförbundet 
− stiftelser kontrollerade av landsting eller av kommunalförbund. 
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5 Socialförsäkringsfonder 
50 Socialförsäkringsfonder 

500 Socialförsäkringsfonder 
Offentliga eller offentligt reglerade enheter med ett självständigt finansiellt besluts-
fattande och vars huvudsakliga aktivitet är att tillhandahålla sociala förmåner och där det 
genom lag eller förordning är obligatoriskt för vissa grupper i befolkningen att deltaga 
eller betala avgifter. 

Här ingår: 
− AP-fonderna 
− Premiepensionsmyndigheten. 
 
 

6 Hushåll 
 
Individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter samt företagare som är 
marknadsproducenter och där näringsverksamheten är en del av hushållets ekonomi. 

Här ingår även: 
− dödsbon (dessa indelas efter samma grunder som hushållen i övrigt). 

61 Hushåll med företagarinkomst 
Hushåll vars största inkomst härrör från rörelse som inte är juridisk person. Med inkomst 
från rörelse avses inkomst från 
− rörelse bedriven i eget namn 
− delägarskap i enkelt bolag, partrederi eller motsvarande som inte är en juridisk person 
− jordbruksfastighet som inte är utarrenderad 
− annan fastighet. 

611 Hushåll med företagarinkomst från rörelse med anställda 
Hushåll vars största inkomst härrör från rörelse med anställd arbetskraft motsvarande 
minst en halv årsanställd. Med inkomst från rörelse avses inkomst från  
− rörelse bedriven i eget namn 
− delägarskap i enkelt bolag, partrederi eller motsvarande som inte är en juridisk person 
− jordbruksfastighet som inte är utarrenderad  
− annan fastighet. 

612 Hushåll med företagarinkomst från rörelse utan anställda 
Hushåll vars största inkomst härrör från rörelse utan anställda eller med anställd arbets-
kraft motsvarande mindre än en halv årsanställd. Med inkomst från rörelse avses inkomst 
från 
− rörelse bedriven i eget namn 
− delägarskap i enkelt bolag, partrederi eller motsvarande som inte är en juridisk person 
− jordbruksfastighet som inte är utarrenderad 
− annan fastighet. 

62 Hushåll med annan inkomst än företagarinkomst 
Hushåll vars största inkomst inte består av inkomst av rörelse. 

621 Hushåll med inkomst av tjänst 
Hushåll vars största inkomst härrör från tjänst i form av lön eller motsvarande. 
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622 Hushåll med inkomst av kapital 
Hushåll vars största inkomst består av kapitalinkomster. 

623 Hushåll med inkomst av pensioner 
Hushåll vars största inkomst härrör från pensioner av olika slag. 

624 Hushåll med inkomst av andra transfereringar 
Hushåll vars största inkomst består av andra transfereringar än pensioner och kapitalin-
komster. 

625 Institutionshushåll 
Personer som varaktigt bor på institutioner. Inom varje institution betraktas de boende 
tillsammans som ett hushåll. 
 
 

7 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 
 
Icke vinstdrivande organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hus-
hållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär 
hjälpverksamhet.  

För underindelning av sektorn rekommenderas indelning enligt FN:s ändamålsklassifice-
ring av individuell konsumtion för hushåll, COICOP (Classification of Individual 
Consumption According to Purpose). COICOP ingår i FN:s publikation Classifications of 
Expenditure According to Purpose, med beteckning ST/ESA/STAT/SER.M84. 

Här ingår inte: 
− organisationer som kontrolleras av den offentliga sektorn eller företagssektorn. 

71 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade 
trossamfund   

710 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer utom registrerade 
trossamfund   

Icke vinstdrivande organisationer som inte är marknadsproducenter och som betjänar hus-
hållssektorn med syfte att tillvarata hushållens intressen eller bedriva humanitär 
hjälpverksamhet.  

För underindelning av delsektorn rekommenderas indelning enligt FN:s ändamålsklassifi-
cering av individuell konsumtion för hushåll, COICOP (Classification of Individual 
Consumption According to Purpose). COICOP ingår i FN:s publikation Classifications of 
Expenditure According to Purpose, med beteckning ST/ESA/STAT/SER.M84. 

Här ingår inte: 
− organisationer som kontrolleras av den offentliga sektorn eller företagssektorn 
− registrerade trossamfund, se undersektor 72. 

72 Registrerade trossamfund   
Trossamfund som är registrerade enligt lagen om trossamfund. 

721 Svenska kyrkan   
Enheter som omfattas av lagen om Svenska kyrkan. 

722 Andra registrerade trossamfund 
Trossamfund, utom Svenska kyrkan, som är registrerade enligt lagen om trossamfund. 
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8 Utlandet 
 

I utlandet belägna enheter som har ekonomiska relationer med Sverige. 

Här ingår: 
− utländska och svenska företags verksamhetsställen utomlands  
− fysiska personer som är varaktigt bosatta i utlandet (även svenska medborgare) 
− ambassader och konsulat i Sverige 
− personer som är bosatta på ambassad i Sverige. (Ambassader betraktas som utländskt 

territorium.) 

81  Europeiska unionen 
Enheter i EU som har ekonomiska relationer med Sverige.  

811 EU:s medlemsländer 
Enheter i EU:s medlemsländer som har ekonomiska relationer med Sverige. 

Här ingår inte: 
− EU:s institutioner, se delsektor 812  
− andra internationella organisationer, se undersektor 82. 

812 EU:s institutioner 
EU-institutioner som har ekonomiska relationer med Sverige. 

Här ingår: 
− EU:s institutioner oberoende av i vilket land institutionen är belägen. 

82 Övriga utlandet 
Enheter utanför EU som har ekonomiska relationer med Sverige.  

Här ingår även: 
− internationella organisationer oberoende av i vilket land organisationen är belägen. 
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3 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, 
 ÄGAR 2000 

3.1 Översikt 
 
 
Kod  Benämning 

    
1 

 
10 

 
Statligt kontrollerade enheter 

   
2 20 Kommunalt kontrollerade enheter 
   
3 30 Landstingskontrollerade enheter 
   
4  Privat svenskkontrollerade enheter 
   
 41 Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet 
   
 42 Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet 
   
5 50 Utlandskontrollerade enheter 
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3.2 Beskrivningar 
 

1 Statligt kontrollerade enheter 

10 Statligt kontrollerade enheter 
Enheter som kontrolleras av staten.  

Här ingår: 
− riksdag, departement och statliga förvaltningsmyndigheter  
− affärsdrivande verk 
− företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt (via statliga företag eller 

institutioner) kontrolleras av staten 
− socialförsäkringsfonder, allmänna försäkringskassor och andra institutioner som 

kontrolleras av staten. 

2 Kommunalt kontrollerade enheter 

20 Kommunalt kontrollerade enheter 
Enheter som kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del 
består av kommuner. 

Här ingår: 
− kommunala förvaltningsmyndigheter och kommunala affärsdrivande enheter 
− företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av kommun 

eller av kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner 
− institutioner där kommun, eller kommunalförbund som till övervägande del består av 

kommuner, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

3 Landstingskontrollerade enheter 

30 Landstingskontrollerade enheter 
Enheter som kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till övervägande del 
består av landsting. 

Här ingår: 
− landstingens förvaltningar och landstingens affärsdrivande enheter 
− företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av landsting 

eller av kommunalförbund som till övervägande del består av landsting 
− institutioner där landsting, eller kommunalförbund som till övervägande del består av 

landsting, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

4 Privat svenskkontrollerade enheter 
Enheter som kontrolleras av svensk fysisk eller juridisk person som inte hör till statlig 
eller kommunal sektor (kod 1-3).  

Här ingår bl.a.: 
− svenska fysiska personers näringsverksamhet 
− finansiella och icke-finansiella enheter som kontrolleras av svenska fysiska eller juri-

diska personer 
− icke-vinstdrivande organisationer som kontrolleras av svenska fysiska eller juridiska 

personer. 
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41 Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet 
Enheter som kontrolleras av svensk fysisk eller juridisk person som inte hör till statlig 
eller kommunal sektor (kod 1-3), och som inte ingår i en koncern. 

Med koncern menas en grupp av företag som är förenade genom ett moder/dotterföretags-
förhållande.  

Här ingår bl.a.: 
− svenska fysiska personers näringsverksamhet 
− finansiella och icke-finansiella enheter som kontrolleras av svenska fysiska eller juri-

diska personer som inte ingår i en koncern 
− icke-vinstdrivande organisationer som kontrolleras av svenska fysiska eller juridiska 

personer som inte ingår i en koncern. 
 

42 Privat svenskkontrollerade enheter med koncerntillhörighet  
Enheter som ingår i en koncern i vilken koncernmoderföretaget kontrolleras av svensk 
juridisk person som inte hör till statlig eller kommunal sektor (kod 1-3). 

Med koncern menas en grupp av företag som är förenade genom ett moder/dotter-
företagsförhållande. Hit hör koncerner där det privat svenskkontrollerade koncern-
moderföretaget utgörs av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening 
eller stiftelse. 

Här ingår bl.a.:  
− finansiella och icke-finansiella enheter som ingår i en koncern i vilken koncernmoder-

företaget kontrolleras av svensk juridisk person som inte hör till statlig eller kommunal 
sektor (kod 1–3) 

− icke-vinstdrivande organisationer som ingår i en koncern i vilken koncernmoder-
företaget kontrolleras av svensk juridisk person som inte hör till statlig eller kommunal 
sektor (kod 1–3). 

5 Utlandskontrollerade enheter 

50 Utlandskontrollerade enheter 
Enheter som kontrolleras av annan stat, av utländsk fysisk eller juridisk person eller av in-
ternationell organisation.  

Här ingår även: 
− enheter som ingår i en koncern i vilken koncernmoderföretaget är utlandskontrollerat. 
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4 Indelning efter juridisk form, JURFORM 

4.1 Översikt 
 
Kod Benämning 

  
 
10 

 
Fysiska personer 

  
21 Enkla bolag 
22 Partrederier 
23 Värdepappersfonder  
  
31 Handelsbolag, kommanditbolag 
32 Gruvbolag 
  
41 Bankaktiebolag 
42 Försäkringsaktiebolag 
49 Aktiebolag utom bank- och försäkringsaktiebolag 
  
51 Ekonomiska föreningar utom bostadsrättsföreningar 
53 Bostadsrättsföreningar 
  
61 Ideella föreningar 
62 Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter 
63  Registrerade trossamfund 
  
71 Familjestiftelser 
72 Övriga stiftelser och fonder, inkl pensionsstiftelser och personalstiftelser 
  
81 Statliga enheter 
82 Kommuner 
83 Kommunalförbund 
84 Landsting 
85 Allmänna försäkringskassor 
87 Offentliga korporationer och anstalter 
88 Hypoteksföreningar 
89 Regionala statliga myndigheter 
  
91 Dödsbon 
92 Ömsesidiga försäkringsbolag 
93 Sparbanker 
94 Understödsföreningar 
95 Arbetslöshetskassor 
96 Utländska juridiska personer 
98 Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning  
  
99 Juridisk form ej utredd  
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4.2 Beskrivningar  
 

10 Fysiska personer 

21 Enkla bolag 
Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att bedriva verksamhet i bolags-
form utan att verksamheten medför skyldighet att föra handelsböcker (lagen om handels-
bolag och enkla bolag). Enkelt bolag är inte en juridisk person även om de bolagsbildande 
parterna är juridiska personer. Det kan inte registrera firmanamn.  

Organisationsnummer tilldelas endast om myndighet eller bolaget begär det. Enkelt bolag 
övergår till att bli handelsbolag om bolaget förs in i handelsregister som omfattas av 
handelsregisterlagen. 

22 Partrederier 
Ett partrederi föreligger om två eller flera har avtalat om att under delad ansvarighet 
gemensamt driva sjöfart med eget fartyg. Partrederi är inte en juridisk person. 
Organisationsnummer tilldelas endast om myndighet eller partrederiet begär det. 

23 Värdepappersfonder  
Fond enligt bestämmelserna om värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder. 

En värdepappersfond består av fondpapper och andra finansiella instrument och är bildad 
genom kapitaltillskott från allmänheten och ägd av dem som skjutit till kapital. Värde-
pappersfond är inte en juridisk person. Organisationsnummer tilldelas endast om myndig-
het eller det förvaltande fondbolaget begär det. 

31 Handelsbolag, kommanditbolag 
Ett handelsbolag föreligger om två eller flera sluter avtal om verksamhet som medför 
skyldighet att föra handelsböcker (lagen om handelsbolag och enkla bolag). Om minst en 
men inte alla begränsat sina insatser till i bolaget insatta medel kallas bolaget komman-
ditbolag. Bolagets firmanamn skall innehålla ordet ”handelsbolag” eller ”HB” respektive 
”kommanditbolag” eller ”KB”.  

32 Gruvbolag 
Gruvbolag (koncession med flera delägare) är att jämställa med handelsbolag om inte 
annat bestämts vid registreringen. 

41 Bankaktiebolag 
Bolag som fått regeringens tillstånd, oktroj, att bedriva bankrörelse. Bolagets firmanamn 
skall innehålla ordet ”bank”. 

42 Försäkringsaktiebolag 
Bolag som enligt särskild lag har koncession att driva försäkringsrörelse i form av aktie-
bolag. Bolagets firmanamn skall innehålla ordet ”försäkringsaktiebolag”. 
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49 Aktiebolag utom bank- och försäkringsaktiebolag 
Bolag bildade enligt aktiebolagslagen och som inte är bank- eller försäkringsaktiebolag. 
Aktiebolagets firmanamn skall innehålla ordet ”aktiebolag” eller ”AB”. 

51 Ekonomiska föreningar utom bostadsrättsföreningar 
Föreningar bildade enligt lagen om ekonomiska föreningar. En ekonomisk förening har 
till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verk-
samhet i vilken medlemmarna deltar som avnämare, leverantörer, med egen arbetsinsats 
eller genom begagnande av föreningens tjänster. Föreningens firmanamn skall innehålla 
orden ”ekonomisk” och ”förening” eller förkortningen ”ek. för.”. 

En sambruksförening är bildad enligt lagen om sambruksföreningar med ändamål att 
driva jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning. Även 
annan verksamhet får bedrivas förutsatt att den har samband med föreningens ändamål. 
Föreningens firmanamn skall innehålla ordet ”sambruksförening”. 

53 Bostadsrättsföreningar 
Föreningar bildade enligt lagen om bostadsrättsföreningar. En bostadsrättsförening är en 
ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bo-
stadsrätt. Föreningens firmanamn skall innehålla ordet ”bostadsrättsförening” eller ”Brf”. 

61 Ideella föreningar 
Föreningar som inte är registrerade som ekonomiska föreningar, samfällighetsföreningar, 
vägföreningar eller vägsamfälligheter. 

En ideell förening är en förening med t.ex. religiöst, välgörande, vetenskapligt, politiskt, 
idrottsligt eller annat ideellt syfte. Föreningen betraktas fortfarande som ideell om den för 
att förverkliga sitt syfte även bedriver ekonomisk verksamhet. Även en förening som 
befrämjar sina medlemmars ekonomiska intressen betraktas som ideell om den gemen-
samt bedrivna verksamheten är av icke-vinstdrivande natur. 

Lagstiftning saknas för ideella föreningar. Till skillnad från ekonomiska föreningar har en 
ideell förening rättskapacitet utan registrering. Enligt praxis anses ideell förening vara 
juridisk person om föreningen antagit stadgar av mera utförlig beskaffenhet och valt 
styrelse. 

62 Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter 
En samfällighet är en tillgång som är gemensam för flera fastigheter, t.ex. ett mark- eller 
vattenområde, en väg eller en panncentral. Samfällighetsföreningar är bildade enligt 
fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen. En samfällighetsförening kan även bildas 
för att handha förvaltningen av flera samfälligheter. Samfällighetsföreningens firmanamn 
skall innehålla ordet ”samfällighetsförening”. 

Vägföreningar är föreningar bildade enligt lagen om enskilda vägar för att verkställa 
gemensamt underhåll av vägar inom visst ej stadsplanelagt område inom tätare bebyg-
gelse. Vägförenings firmanamn skall innehålla ordet ”vägförening”. Vägföreningar som 
inte är registrerade betraktas som ideella föreningar, se juridisk form 61. 

Vägsamfälligheter är en äldre typ av förening som inte längre nybildas. Vägsamfällig-
hetens firmanamn skall innehålla ordet ”vägsamfällighet”. 

63 Registrerade trossamfund 
Trossamfund som är registrerade enligt lagen om trossamfund. 
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71 Familjestiftelser 
En familjestiftelse är bildad enligt stiftelselagen, d.v.s. egendom avskiljs som självständig 
förmögenhet av en eller flera stiftare, med syfte att tillgodose viss familjs, vissa familjers 
eller bestämda personers ekonomiska intressen. Tillhörighet till viss släkt är ett krav för 
att komma i fråga som destinatär. 

72 Övriga stiftelser och fonder, inkl pensionsstiftelser och personal-
stiftelser 

En stiftelse är bildad enligt stiftelselagen genom att egendom enligt förordnande av en 
eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för 
ett bestämt ändamål. 

En pensionsstiftelse är en av arbetsgivare bildad stiftelse, enligt lagen om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m., vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till 
arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. 

En personalstiftelse är en av arbetsgivare bildad stiftelse, enligt lagen om tryggande av 
pensionsutfästelse m.m., med ändamål att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller 
arbetstagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken 
arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.   

81 Statliga enheter 
Enheter inom staten, inkl statliga affärsverk, vars verksamhet regleras genom särskild av 
regeringen utfärdad instruktion/stadga eller genom tillämpning av allmänna verksstadgan. 
Dessutom krävs att anslag för verksamheten begärs direkt hos vederbörande departement. 

82 Kommuner 
Primärkommuner. 

83 Kommunalförbund 
Ett kommunalförbund är ett organ bildat av två eller flera kommuner och/eller landsting 
för att bedriva viss kommunal verksamhet över ett större territorium än vad enskild 
kommun medger. 

84 Landsting 
Landstingskommuner. 

85 Allmänna försäkringskassor 
Centrala försäkringskassor (med underlydande lokalkassor). 

87 Offentliga korporationer och anstalter 
Offentligt kontrollerade institutioner som inte är hänförliga till annan juridisk form. 

88 Hypoteksföreningar 

89 Regionala statliga myndigheter 
Myndigheter som inte får sina anslag direkt från departementet utan via en tillsyns-
myndighet. Äldre myndigheter av denna art kan finnas under juridisk form 81. 
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91 Dödsbon 
Ett dödsbo är en juridisk person som äger kvarlåtenskapen efter en avliden person. 
Dödsboet består tills avveckling och skifte av behållningen i boet har skett. 

92 Ömsesidiga försäkringsbolag 
Företag som enligt särskild lag har koncession att driva försäkringsrörelse som ömsesidigt 
bolag med försäkringstagarna som delägare och med ömsesidig ansvarighet. Firmanamnet 
skall innehålla orden ”ömsesidigt” och ”försäkring”. Om bolaget endast skall försäkra 
egendom inom ett bestämt län skall området för verksamheten anges i firmanamnet varvid 
ordet ”ömsesidigt” får utelämnas. 

93 Sparbanker 
Lokala eller regionala banker som fått regeringens tillstånd, oktroj, att bedriva bankverk-
samhet enligt bankrörelselagen och sparbankslagen. Sparbanker har inga ägare och led-
ningsansvaret vilar på huvudmän. Eventuell vinst går tillbaka i rörelsen och berättigar ej 
till utdelning. Firmanamnet skall innehålla ordet ”sparbank”. 

94 Understödsföreningar 
Föreningar för inbördes bistånd som har till ändamål att, utan affärsmässigt drivande av 
försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring. Firma-
namnet skall innehålla endera av orden ”understödsförening” eller ”försäkringsförening”. 
Om föreningen uteslutande eller huvudsakligen meddelar sjukhjälp får firmanamnet i 
stället innehålla ordet ”sjukkassa”. 

95 Arbetslöshetskassor 
En arbetslöshetskassa är en försäkringskassa som av Arbetsmarknadsstyrelsen har till-
delats rätten att i firmanamnet inkludera ordet ”arbetslöshetskassa”. 

96 Utländska juridiska personer 
Företag eller företagsliknande enhet vars huvudkontor är beläget i utlandet. 

98 Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild 
lagstiftning 

Omfattar bl.a. vattenförbund bildade enligt lagen om vattenförbund samt flottningsföre-
ningar. 
 

99 Juridisk form ej utredd  
Används tillfälligt när registrering inte kan invänta att utredningen blir klar.  
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The Classifications in English: 
 
 
Standard Classification by Institutional Sector, 2000, 
INSEKT 2000 
 
Standard Classification by Ownership Control, 2000, 
ÄGAR 2000 
 
Classification by Type of Legal Entity, JURFORM 
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1 Summary introduction 
The revised Swedish standard classifications of institutional units, i.e.  
 
Standard Classification by Institutional Sector 2000, INSEKT 2000  
and  
Standard Classification by Ownership Control 2000, ÄGAR 2000  
 
were adopted by Statistics Sweden in November 1999. The classifications came into 
effect on 1 January, 2000. They replace the old classifications from 1968.  
 
The Standard Classifications by Institutional Sector and by Ownership Control are 
consistent with the European System of National and Regional Accounts, ESA 95, as set 
down by Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996. In ESA 95, however, the 
ownership control aspect has been integrated with the sector classification into one single 
system. The Swedish classifications are separate and each is regarded as a classification 
in its own right. The definition of institutional unit is also in accordance with the ESA. 
 
The Standard Classification by Institutional Sector has three levels i.e. 8 sectors, 19 
sub-sectors and 35 sector elements. The sectors correspond to the six ESA sectors with 
the one difference that the general government sector has been divided into three sectors 
i.e. central government sector, local government sector and social security funds. Sub-
divisions at the lowest, sector element level have been introduced primarily in the 
financial corporate sector, the local government sector and the household sector. The 
large number of sector elements in the financial corporate sector have been introduced to 
meet the needs of the Central bank of Sweden and the European Central Bank for detailed 
financial statistics. 
 
The revised classification is much more detailed than the former classification. At the 
lowest, not further subdivided level, i.e. the 35 sector elements plus the 9 not subdivided 
sub-sectors and the one not subdivided sector, it has a total of 45 items as compared with 
15 in the former classification.  
 
Due to a shift in boundaries and the reallocation of units between sectors and sub-sectors, 
especially between the non-financial and financial sectors, it has not been possible to 
maintain a clear concordance between the old and the new revised classification.  
 
The name of the Standard Classification by Ownership Control has been reworded. 
The former ownership category has been changed to ownership control. This was done to 
emphasize that the key element is not formal ownership but the influence and control 
normally associated with ownership. In classifying a unit, if the two do not coincide, then 
the control aspect takes precedence over formal ownership.  
 
Special classification rules have been drawn up for the classification of a unit, which is 
controlled by units belonging to different sectors, and no sector has 50 percent or more of 
the ownership control.  
 
A third classification, Classification by Type of Legal Entity, is also published in this 
document. The classification by type of legal entity is established and maintained by the 
Swedish National Tax Board. The classification is used as a basis for the classification of 
institutional units according to institutional sector and ownership control.  
 
The explanatory notes to the classification by type of legal entity have not been translated 
into English. 



40 

2 Standard Classification by Institutional Sector  
 2000, INSEKT 2000 

2.1 Structure 
 
Code   Title 

     
1 

   
Non-financial corporate sector 

 11 110 Non-financial corporations 
 12 120 Central government quasi-corporations 
 13 130 Branches of foreign non-financial corporations 
 14 140 Non-profit institutions serving non-financial corporations 
    
    
2   Financial corporate sector 
 21  Monetary financial institutions 
  211 Central banks 
  212 Banks (except central banks) 
  213 Banking branches of foreign banks 
  214 Housing credit institutions 
  215 Other monetary credit market corporations 
  216 Monetary mutual funds 
  217 Monetary securities brokerage companies and investment firms 
  219 Other monetary financial institutions 
    
 22  Other financial intermediaries 
  221 Non-monetary credit market corporations 
  222 Non-monetary mutual funds 
  223 Non-monetary securities brokerage companies and investment 

firms 
  224 Investment corporations 
  229 Financial intermediaries n.e.c. 
    
 23  Insurance corporations and pension funds 
  231 Insurance corporations excluding pension funds and benevolent 

societies 
  232 Branches of foreign insurance corporations and pension funds 
  233 Pension funds and benevolent societies 
    
 24 240 Financial auxiliaries 
    
 25 250 Non-profit institutions serving financial corporations 
    
    
3   Central government sector 
 31  Central government 
  311 Central government excluding the National Debt Office 
  312 National Debt Office 
    
 32 320 Other institutions belonging to the central government sector 
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Code   Title 
    
    
4   Local government sector 
 41  Primary local government sub-sector 
  411 Primary local government 
  412 Federations of local government authorities, which principally 

consist of municipalities 
  413 Other institutions belonging to the primary local government sub-

sector 
    
 42  Secondary local government sub-sector 
  421 County councils 
  422 Federations of local government authorities which principally 

consist of county councils 
  423 Other institutional units belonging to the secondary local 

government sub-sector 
    
    
5 50 500 Social security funds 

    
    
6   Households 
 61  Households with income from self-employment 
  611 Households with income from self-employment in businesses with 

employees 
  612 Households with income from self-employment in businesses 

without employees 
    
 62  Households with other income than from self-employment. 
  621 Households with income from employment 
  622 Households with income from property 
  623 Households with income from pensions 
  624 Households with income from other transfer payments 
  625 Institutional households 
    
    
7   Non-profit institutions serving households 
 71 710 Non-profit institutions serving households excluding registered 

religious societies 
    
 72  Registered religious societies 
  721 Church of Sweden 
  722 Other registered religious societies 
    
    
8   Rest of the world 
 81  The European Union 
  811 EU member countries 
  812 EU institutions 
    
 82 820 Other rest of the world 
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2.2 Explanatory notes 
 
 

1 Non-financial corporate sector 
 
Corporations and corporate-like institutional units (so-called quasi-corporations), which 
are market producers and whose principal activity is the production of goods or non-
financial services. 

This does not include: 
− foreign based branches or other operational units of Swedish corporations, see  
 sector 8. 

11 Non-financial corporations 

110 Non-financial corporations 
Corporations that are legal entities and market producers and whose principal activity is 
the production of goods or non-financial services. 

This includes: 
− non-financial limited corporations producing goods and services, partnerships, limited 

partnerships, tenant-owners’ associations and co-operatives 
− housing foundations 
− holding corporations that control market producing units with activities described 

above 
− so-called internal banks, if they are controlled by a non-financial corporation and are 

not a financial corporation themselves 
− non-financial subsidiaries of foreign corporations if they are registered as a Swedish 

legal entity 
− corporations controlled by the government sector and which are market producers (the 

central government quasi-corporations are included in sub-sector 12). 

This also includes: 
− limited shipping partnerships and other partnerships if the constituent parties are legal 

entities. 

This does not include: 
− branches of foreign non-financial corporations, see sub-sector 13. 

12  Central government quasi-corporations 

120  Central government quasi-corporations 
Central government non-financial quasi-corporations. 

13 Branches of foreign non-financial corporations 

130 Branches of foreign non-financial corporations 
Branches of foreign non-financial corporations with permanent operational location in 
Sweden. 

This does not include: 
− subsidiaries of foreign corporations that are registered as Swedish legal entities, see 

sub-sector 11. 
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14 Non-profit institutions serving non-financial corporations 

140 Non-profit institutions serving non-financial corporations 
Non-profit organisations and associations that are legal entities and which serve non-
financial corporations and corporate-like institutional units. 

This includes: 
− the employer and trade associations of non-financial corporations, including 

institutions which principally act as interest groups for the benefit of non-financial 
corporations 

− non-financial corporate staff, research, development and educational funds as well as 
occupational health services linked to the sector 

− other institutions that are financed by fees collected from the units which these insti-
tutions serve. The fees are treated as purchases of marketed services. 

 
 

2 Financial corporate sector 
 
Corporations and corporate-like institutional units (so-called quasi-corporations), which 
are principally engaged in financial intermediation or in auxiliary financial activities. 

Branches of foreign financial corporations with permanent operational location in 
Sweden are included in the same sub-sector and sector element as the corresponding 
Swedish institution, with the exception of banking branches of foreign banks and 
branches of foreign insurance corporations and pension funds, which constitute their own 
sector elements, see 213 and 232. 

This does not include: 
− foreign based branches and other operational units of Swedish corporations, see 

 sector 8. 

21 Monetary financial institutions 
Financial corporations whose business is to receive deposits and/or close substitutes for 
deposits from institutional units other than monetary financial institutions and, for their 
own account, to grant loans and/or make investments in securities. 

The Central bank of Sweden maintains a list of those corporations that are classified as 
monetary financial institutions. 

211 Central banks 
The Central bank of Sweden. 

212 Banks (except central banks) 
Financial corporations whose business is to receive deposits from the public. 

This includes: 
− limited banking companies, savings banks and co-operative banks. 

This also includes: 
− foreign controlled banks in Sweden that are registered as Swedish legal entities. 

This does not include: 
− banking branches of foreign banks, see sector element 213 
− securities brokerage companies and investment firms with the right to receive deposits, 

see sector elements 217 and 223. 
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213 Banking branches of foreign banks 
Branches of foreign banks that conduct banking activities at permanent locations in 
Sweden. 

This does not include: 
− foreign banks in Sweden that are registered as Swedish legal entities, see sector 

element 212. 

214 Housing credit institutions 
Corporations whose principal activity, according to their articles of association, is to 
grant credits for housing purposes. 

215 Other monetary credit market corporations 
Financial corporations – with the exception of the Central bank of Sweden, banks, 
banking branches of foreign banks, and housing credit institutions – whose principal 
business is to receive deposits and/or close substitutes for deposits from institutional units 
other than monetary financial institutions and, for their own account, to grant loans and/or 
make investments in securities. 

This includes: 
− credit granting corporations as approved by the Swedish Financial Supervisory 

Authority and classified as monetary financial institutions according to the list 
maintained by the Central bank of Sweden. 

This does not include: 
− corporations not included on the list of monetary financial institutions maintained by 

the Central bank of Sweden, see sector element 221. 

216 Monetary mutual funds 
Money market funds consisting of security papers and other financial instruments, formed 
by capital contributions from the public, and owned by those who contribute the capital. 

This includes: 
− mutual funds which invest in interest-bearing securities to achieve near money market 

yields and which are classified as monetary financial institutions according to the list 
maintained by the Central bank of Sweden. 

This does not include: 
− mutual funds that are not included on the list of monetary financial institutions main-

tained by the Central bank of Sweden, see sector element 222 
− fund managing companies, see sub-sector 24. 

217 Monetary securities brokerage companies and investment firms 
Corporations whose business is trade in financial instruments for their own account and 
which are classified as monetary financial institutions according to the list maintained by 
the Central bank of Sweden. 

This does not include: 
− securities brokerage companies and investment firms that are not included on the list 

of monetary financial institutions maintained by the Central bank of Sweden. If they 
trade for their own account, see sector element 223; if they trade for the account of 
others, see sub-sector 24. 

219 Other monetary financial institutions 
Corporations, which are classified as monetary financial institutions according to the list 
maintained by the Central bank of Sweden and which do not belong to any of the sector 
elements 211–217. 
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22 Other financial intermediaries 
Corporations principally engaged in financial intermediation by incurring liabilities in 
forms other than deposits or close substitutes for deposits from institutional units other 
than monetary financial institutions or insurance technical reserves. 

This also includes: 
− holding corporations which control institutional units principally engaged in financial 

inter-mediation and/or in auxiliary financial activities, but which are not financial 
corporations themselves. 

221 Non-monetary credit market corporations 
Corporations that are not classified as monetary financial institutions according to the list 
maintained by the Central bank of Sweden. 

 

This does not include: 
− credit market corporations that are classified as monetary financial institutions accord-

ing to the list maintained by the Central bank of Sweden, see sector element 215. 

222 Non-monetary mutual funds 
Funds that consist of security papers and other financial instruments, formed by capital 
contributions from the public, and owned by those who contribute the capital and which 
are not classified as monetary financial institutions according to the list maintained by the 
Central bank of Sweden. 

This does not include: 
− mutual funds that are included on the list of monetary financial institutions maintained 

by the Central bank of Sweden, see sector element 216 
− fund managing companies, see sub-sector 24. 

223 Non-monetary securities brokerage companies and investment firms 
Corporations which trade in financial instruments for their own account and which are 
not classified as monetary financial institutions according to the list maintained by the 
Central bank of Sweden. 

This does not include: 
− securities brokerage companies and investment firms which are classified as monetary 

financial institutions according to the list maintained by the Central bank of Sweden, 
see sector element 217 

− securities brokerage companies and investment firms who trade for the account of 
others, see sub-sector 24. 

224 Investment corporations 
Corporations which, with ownership spread among a large number of natural persons, 
principally engage in the management of shares and other securities with a significant risk 
spread among sectors and companies. Investment corporations are subject to special 
taxation rules. 

This also includes: 
− subsidiaries of investment corporations which manage shares or are engaged in short-

term transactions in shares. 

229 Financial intermediaries n.e.c. 
This includes: 
− holding corporations which control institutional units that are principally engaged in 

financial intermediation or financial auxiliary activities, but are not financial inter-
mediaries themselves 

− other financial intermediaries n.e.c. 
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23 Insurance corporations and pension funds 
Financial corporations principally engaged in financial intermediation as the consequence 
of the pooling of risks. 

231 Insurance corporations excluding pension funds and benevolent 
societies 

Financial corporations with the exception of pension funds and benevolent societies 
which are principally engaged in financial intermediation as the consequence of the 
pooling of risks. 

This includes: 
− life insurance corporations 
− non-life insurance corporations 
− reinsurance corporations 
− captive insurance corporations. 

This does not include: 
− branches of foreign insurance corporations and pension funds, see sector element 232 
− holding corporations which control corporations included in sector element 231, but 

which are not insurance corporations or pension funds themselves, see sector element 
229 

− provisions for pensions which are not institutional units and remain part of the institu-
tional unit which sets them up 

− social security funds, see sector 5. 

232 Branches of foreign insurance corporations and pension funds 
Branches of foreign insurance corporations which conduct insurance activities at perma-
nent locations in Sweden. 

This does not include: 
− foreign controlled insurance corporations which are registered as Swedish legal entities, 

see sector element 231. 

233 Pension funds and benevolent societies 
Funds established by employers with the purpose of guaranteeing commitments of 
pensions to employees or their survivors, or associations with the aim of providing 
personal insurance to individuals with a specific shared interest. 

This does not include: 
− staff foundations, see sub-sectors 14 and 25. 

24 Financial auxiliaries 

240 Financial auxiliaries 
Financial corporations which are not financial intermediaries themselves, but which are 
engaged in auxiliary financial activities, which support and are closely related to financial 
intermediation. 

This includes: 
− administrative service corporations to financial intermediation, such as stock 

exchanges and central supervisory authorities other than public authorities 
− securities brokerage companies and investment firms who trade for the account of 

others 
− fund managing companies 
− other financial auxiliaries serving financial intermediation 
− insurance brokers, claims-settlements agents, and other auxiliary corporations for insur-

ance activities. 
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25 Non-profit institutions serving financial corporations 

250 Non-profit institutions serving financial corporations 
Non-profit organisations and associations, which are legal entities and which serve 
financial corporations and financial corporate-like institutional units, but are engaged 
neither in financial intermediation nor in auxiliary financial activities. 

This includes: 
− the employer and trade associations of financial corporations, including institutions 

which principally act as interest groups for the benefit of financial corporations 
− financial corporate staff, research, development and educational funds of financial cor-

porations and occupational health services linked to the sector  
− other institutions that are financed by fees collected from the units which these institu-

tions serve. The fees are treated as purchases of marketed services. 
 
 

3 Central government sector 
 
Institutional units controlled by central government, which are non-market producers, and 
whose output is intended for individual and collective consumption. Institutional units 
which are principally engaged in the redistribution of income and wealth. 

The institutional units are financed mainly by compulsory payments from units belonging 
to other sectors. 

This does not include: 
− institutional units which are managed as corporations or in corporate-like form (for 

exceptions, see sub-sector 32) 
− institutional units, which belong to the sector Social security funds, see sector 5. 

31 Central government 
The Riksdag (Parliament), administrative departments and authorities. 

This does not include: 
− central government quasi-corporations, see sub-sector 12. 

311 Central government excluding the National Debt Office 
The Riksdag (Parliament), administrative departments and authorities. 

This does not include: 
− central government quasi-corporations, see sub-sector 12 
− The National Debt Office, see sector element 312. 

312 National Debt Office 

32 Other institutions belonging to the central government sector 

320 Other institutions belonging to the central government sector 
Interest groups and other institutions, which are not authorities, but which are controlled 
and principally financed by central government. 

This also includes: 
− institutional units, which are controlled and principally financed by central 

government and which, although non-market producers, are nonetheless managed as 
corporations or in corporate-like form 

− foundations controlled by central government 
− social insurance offices. 
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4 Local government sector 
 
Institutional units controlled by local government, which are non-market producers, and 
whose output is intended for individual or collective consumption. Institutional units 
principally engaged in the redistribution of income and wealth. 

Institutional units mainly financed by compulsory payments from units belonging to other 
sectors. 

This does not include: 
− institutional units which are managed as corporations or in corporate-like form (for 

exceptions, see sector elements 413 and 423). 

41 Primary local government sub-sector 
Municipalities and federations of local government authorities, which principally consist 
of municipalities. Interest organisations and other institutions, which are non-market pro-
ducers and which are controlled by a municipality or a federation of local government 
authorities, which principally consists of municipalities. 

411 Primary local government 
Municipalities 

412 Federations of local government authorities, which principally consist 
of municipalities 

413 Other institutions belonging to the primary local government 
 sub-sector 

Interest organisations and other institutions, which are not municipalities or federations of 
local government authorities, but which are controlled and principally financed by a 
municipality or a federation of local government authorities, which principally consists of 
municipalities. 

This also includes: 
− institutional units, which are controlled and principally financed by a municipality or a 

federation of local government authorities and which, although non-market producers, 
are nonetheless managed as corporations or in corporate-like form 

− the Swedish Association of Local Authorities and its regional associations 
− foundations controlled by a municipality or a federation of local government authori-

ties. 

42 Secondary local government sub-sector 
County councils and federations of local government authorities, which principally 
consist of county councils. Interest organisations and other institutional units which are 
non-market producers and which are controlled by a county council or a federation of 
local government authorities, which principally consists of county councils. 

421 County councils 

422 Federations of local government authorities which principally consist 
of county councils 
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423 Other institutional units belonging to the secondary local government 
sub-sector 

Interest organisations and other institutional units, which are not county councils or fede-
rations of local government authorities, but which are controlled and principally financed 
by a county council or a federation of local government authorities, which principally 
consists of county councils. 

This also includes: 
− institutional units, which are controlled and principally financed by a county council 

or a federation of local government authorities and which, although non-market 
producers, are nonetheless managed as corporations or in corporate-like form 

− the Federation of County Councils 
− foundations controlled by a county council or a federation of local government 

authorities. 
 
 

5 Social security funds 

50 Social security funds 

500 Social security funds 
Public or public controlled institutional units, which have independent financial decision-
making powers and whose principal activity is to provide social benefits, and where 
certain groups of the population are bound, by law or regulation, to participate in the 
scheme or pay contributions. 

This includes: 
− the National Pension Insurance Funds (AP funds) 
− the Pension Premium Authority. 
 
 

6 Households 
 
The household sector covers individuals or groups of individuals as consumers and as 
entrepreneurs who are market producers and where the production of goods and services 
is partly for own final use. 

This also includes: 
− estates of deceased persons (these are classified according to the same principles as 

households in general). 

61 Households with income from self-employment 
Households whose largest income is derived from businesses without independent legal 
status. Income from business refers to income from 
− sole proprietorships 
− partnerships, limited shipping partnerships or similar arrangements which are not legal 

entities 
− agricultural property which is not leased out 
− other property. 



50 

611 Households with income from self-employment in businesses with 
employees 

Households whose largest income is derived from businesses with employees represent-
ing at least one-half year’s employment. Income from business refers to income from 
− sole proprietorships 
− partnerships, limited shipping partnerships or similar which are not legal entities 
− agricultural property which is not leased out 
− other property. 

612 Households with income from self-employment in businesses without 
employees 

Households whose largest income is derived from businesses without employees or 
employees representing less than one-half year’s employment. Income from business 
refers to income from 
− sole proprietorships 
− partnerships, limited shipping partnerships or similar which are not legal entities 
− agricultural property which is not leased out 
− other property. 

62 Households with other income than from self-employment. 
Households whose largest income is not derived from self-employment. 

621 Households with income from employment 
Households whose largest income is derived from employment in the form of wages and 
salaries. 

622 Households with income from property 
Households whose largest income is derived from property. 

623 Households with income from pensions 
Households whose largest income is derived from pensions in various forms. 

624 Households with income from other transfer payments 
Households whose largest income is derived from transfer payments other than pensions 
and property income. 

625 Institutional households 
Persons who live permanently in institutions. Each institution is considered as one 
household. 
 
 

7 Non-profit institutions serving households 
 
Non-profit institutions, which are not market producers and which serve the household 
sector with the purpose of taking care of household interests or performing humanitarian 
aid activities. 

For sub-dividing the sector, classification according to COICOP (Classification of Indivi-
dual Consumption According to Purpose) is recommended. This is included in the UN 
publication, Classifications of Expenditure According to Purpose, with the designation 
ST/ESA/STAT/SER.M84. 

This does not include: 
− institutions controlled by the government sector or the corporate sectors. 
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71 Non-profit institutions serving households excluding registered 
religious societies 

710 Non-profit institutions serving households excluding registered 
religious societies 

Non-profit institutions, which are not market producers and which serve the household 
sector with the purpose of taking care of household interests or performing humanitarian 
aid activities. 

For sub-dividing of the sector, classification according to COICOP (Classification of 
Individual Consumption According to Purpose) is recommended. This is included in the 
UN publication, Classifications of Expenditure According to Purpose, with the designa-
tion ST/ESA/STAT/SER.M84. 

This does not include: 
− institutions controlled by the government sector or the corporate sectors  
− registered religious societies, see sub-sector 72.  

72 Registered religious societies 
Religious societies registered in accordance with the law on religious societies. 

721 Church of Sweden 
Institutional units defined by the law on the Church of Sweden. 

722 Other registered religious societies 
Religious societies, excluding the Church of Sweden, registered in accordance with the 
law on religious societies. 
 
 

8 Rest of the world 
 
The designation rest of the world refers to non-resident units, which have economic 
relationships with Sweden. 

This includes: 
− foreign and Swedish controlled kind of activity units abroad 
− natural persons who are permanent residents abroad (including Swedish citizens) 
− embassies and consulates in Sweden 
− individuals who reside at an embassy in Sweden (embassies are treated as foreign 

territory). 

81 The European Union 
Institutional units in the European Union, which have economic relationships with 
Sweden. 

811 EU member countries 
Institutional units in European Union member countries, which have economic relation-
ships with Sweden. 

This does not include: 
− EU institutions, see sector element 812 
− other international organisations, see sub-sector 82. 
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812 EU institutions 
EU institutions, which have economic relationships with Sweden. 

This includes: 
− EU institutions independent of country of location. 

82 Other rest of the world 

820 Other rest of the world 
Institutional units outside of the European Union, which have economic relationships 
with Sweden. 

This also includes: 
− international organisations independent of country of location. 
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3 Standard Classification by Ownership Control  
 2000, ÄGAR 2000 

3.1 Structure 
 
 
Code  Title 

    
1 

 
10 

 
Institutional units controlled by Central Government  

   

2 20 Institutional units controlled by Primary Local Government 
   
3 30 Institutional units controlled by Secondary Local Government 
   
4  Institutional units controlled by private Swedish entities 
   
 41 Independent institutional units controlled by private Swedish entities 
   
 42 Institutional units belonging to a group controlled by private Swedish 

entities 
   
5 50 Institutional units controlled by foreign entities 
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3.2 Explanatory notes 
 

1 Institutional units controlled by central government  

10 Institutional units controlled by central government  
Institutional units controlled by central government 

This includes: 
− the Riksdag (Parliament), ministries and central government administrative authorities 
− public utilities corporations 
− corporations, foundations or other institutional units that are directly or indirectly (via 

central governmental corporations or institutions) controlled by the central 
government. 

 

2 Institutional units controlled by primary local government 

20 Institutional units controlled by primary local government 
Institutional units controlled by a municipality or by a federation of local government 
authorities, which principally consists of municipalities. 

This includes: 
− municipal administrative authorities and their market producing units 
− corporations, foundations or other institutional units that are directly or indirectly 

controlled by a municipality or federation of local authorities which principally 
consists of municipalities 

− institutional units where a municipality, or federation of local authorities which princi-
pally consists of municipalities, has legal decision-making influence without formal 
ownership. 

 

3 Institutional units controlled by secondary local government  

30 Institutional units controlled by secondary local government  
Institutional units controlled by a county council or by a federation of local authorities, 
which principally consists of county councils. 

This includes: 
− county council administrative authorities and their market producing units 
− corporations, foundations or other institutional units that are directly or indirectly 

controlled by a county council or federation of local authorities which principally 
consists of county councils 

− institutional units where a county council, or federation of local authorities that 
principally consists of county councils, has legal decision-making influence without 
formal ownership. 
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4 Institutional units controlled by private Swedish entities 
Institutional units controlled by Swedish natural or legal persons, which are not public 
units (codes 1–3). 

This includes: 
− the business activities of Swedish natural persons 
− financial and non-financial corporations which are controlled by Swedish natural or 

legal persons 
− non-profit institutions which are controlled by Swedish natural or legal persons. 
 

41 Independent institutional units con-trolled by private Swedish entities 
Institutional units controlled by Swedish natural or legal persons, which are not public 
units (codes 1-3) and do not belong to a group. 

Group refers to a group of companies that have a parent corporation/subsidiary 
relationship. 

This includes: 
− the business activities of Swedish natural persons 
− financial and non-financial corporations which are controlled by Swedish natural or 

legal persons that are not part of a corporate group 
− non-profit institutions which are controlled by Swedish natural or legal persons that 

are not part of a corporate group. 
 

42 Institutional units belonging to a group controlled by private Swedish 
entities 

Institutional units that are part of a group where the parent company is controlled by a 
Swedish legal entity that is not a public unit (codes 1–3). 

Group refers to a group of companies that have a parent corporation/subsidiary relation-
ship. This includes groups where the privately held Swedish parent corporation consists 
of limited corporations, partnerships, limited partnerships, co-operatives or foundations. 

This includes: 
− financial and non-financial institutions that are part of a group in which the parent 

company is controlled by a Swedish legal entity that is not a public unit (codes 1–3) 
− non-profit institutions that are part of a group in which the parent company is 

controlled by a Swedish legal entity that is not a public unit (codes 1–3). 

5 Institutional units controlled by foreign entities 

50 Institutional units controlled by foreign entities 
Institutional units controlled by a foreign central government, a foreign natural or legal 
person or by an international organisation. 

This also includes: 
− institutional units that are part of a group in which the parent corporation is foreign 

controlled. 
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4 Classification by Type of Legal Entity, JURFORM 

4.1 Structure 
 
Code Title 
  
 
10 

 
Natural persons 

  
21 Partnerships 
22 Limited shipping partnerships 
23 Mutual funds 
  
31 Limited partnerships 
32 Mining partnerships 
  
41 Limited banking companies 
42 Limited insurance companies 
49 Limited companies other than banking and insurance companies 
  
51 Economic associations other than tenant-owners’ associations 
53 Tenant-owners’ associations 
  
61 Non-profit associations 
62 Joint-ownership associations 
63 Registered religious societies 
  
71 Family foundations 
72 Other foundations and funds, including pension funds and staff funds 
  
81 Entities of central government 
82 Municipalities 
83 Federations of local government authorities 
84 County councils 
85 Social security offices 
87 Public corporate bodies and institutions 
88 Mortgage associations 
89 Regional entities of central government 
  
91 Estates of deceased persons 
92 Mutual insurance corporations 
93 Savings banks 
94 Benevolent societies 
95 Unemployment benefit funds 
96 Foreign legal persons 
98 Other Swedish legal persons subject to special legislation 
  
99 Type of legal entity not established 
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