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Förord 

SCB har i uppgift att utveckla, framställa och sprida officiell statistik 

och annan statlig statistik samt att samordna systemet för den officiella 

statistiken. SCB ska även verka för samarbete mellan de statistik-

ansvariga myndigheterna (SAM).  

Enligt instruktionen för SCB ska SCB senast den 31 mars varje år lämna 

en rapport till regeringen om systemet för den officiella statistiken, med 

en analys av de utvärderingar av kvalitet som SAM ska göra enligt 13 a § 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.  

Rapporten för 2021 är uppdelad i två delar. Denna del, del 1, beskriver 

systemet för den officiella statistiken och del 2 är en analys av 

utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet. Både del 1 och del 2 

av rapporten tillgängliggörs samtidigt på Statistikmyndigheten SCB:s 
hemsida.

Sveriges officiella statistik 2021, del 2. Utvärderingen av den officiella 
statistikens kvalitet

Jag vill rikta ett stort tack till alla medverkande statistikansvariga 

myndigheter för ett gott samarbete som resulterat i 2021 års rapporter. 

SCB i mars 2022 

Joakim Stymne 

Generaldirektör SCB och ordförande i Rådet för den officiella statistiken 

https://scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/
https://www.scb.se/publikation/48014
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Sammanfattning 

SCB har en samordnande roll för systemet för den officiella statistiken 

och har under 2021 arbetat med samordningsuppgiften enligt sin 

instruktion (2016:822). Arbetet har till exempel bestått i att leda arbetet 

i Rådet för den officiella statistiken med tillhörande arbetsgrupper, 

arbetet med målbilden för officiell statistik samt bistå andra statistik-

ansvariga myndigheter i frågor som rör den officiella statistiken. 

Ansvaret för officiell statistik delas mellan 29 statistikansvariga 

myndigheter. Statistiken var indelad i 23 ämnesområden, 115 statistik-

områden och 365 statistikprodukter. Av dessa reglerades 127 statistik-

produkter av EU-förordningar, främst inom områdena jordbruk och 

utbildning. 

I slutet av oktober skickade SCB en hemställan till regeringen med 

förslag på ändringar i bilagan till i förordning (2001:100) om den 

officiella statistiken. I korthet innebär förslaget till ändringar i statistik-

förordningens bilaga attantalet ämnesområden minskar från 23 till 22, 

antalet statistik-områden minskar från 115 till 102, sex nya statistik-

områden införs med nytt innehåll, 20 av de nuvarande statistik-

områdena ändrar benämningar, 20 nya statistikområden bildas eller 

ombildas till följd av sammanslagningar respektive delningar av 

nuvarande statistikområden. 

Under 2021 genomfördes, för femte året, en utvärdering av den 

officiella statistikens kvalitet. De statistikansvariga myndigheterna har 

utvärderat kvaliteten för de statistikområden och statistikprodukter de 

ansvarar för. SCB har sedan sammanställt och analyserat 

utvärderingarna som presenteras i en separat rapport, del 2.

Sveriges officiella statistik 2021, del 2. Utvärderingen av den officiella 
statistikens kvalitet 

Den totala kostnaden för den officiella statistiken beräknas för året ha 

uppgått till 1 094,8 mnkr. Den totala kostnaden för EU-reglerad statistik 

utgjorde 446,7 mnkr eller drygt 40 procent av den totala kostnaden. Det 

totala antalet årspersoner som arbetade med officiell statistik under 

året var drygt 690. 

SCB arrangerade under hösten konferensen, Statistikforum. Temat för 

konferensen var Statistiken i ett nationellt dataekosystem och den 

samlade cirka 200 deltagare, digitalt, från såväl offentlig sektor som 

näringsliv. 

Enligt 4 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska den officiella 

statistiken vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik 

(SOS) eller med den symbol som framgår av lagen. Myndigheterna som 

publicerar all eller delar av sin officiella statistik på SCB:s webbplats 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
https://www.scb.se/publikation/48014
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uppfyller detta krav. Flera myndigheter har sidor där de använder SOS-

beteckningen samt länkar till relevanta lagar och regelverk. 

En av SCB:s uppgifter är att varje år sammanställa en publiceringsplan 

för all officiell statistik. I stort sett samtliga statistikansvariga 

myndigheter gör den statistik de ansvarar för tillgänglig på sina egna 

webbplatser, på särskilt avsedda statistiksidor. 

En aktuell kvalitetsdeklaration ska finnas för all officiell statistik, ett 

krav som vid 2021 års slut uppfylldes för 85 procent av de statistik-

produkter som offentliggjordes under året. 

Framställningstiden för månadsstatistiken var under året 4,9 veckor i 

genomsnitt, vilket är något högre än de två föregående åren. För 

kvartalsstatistiken var framställningstiden 8,8 veckor i genomsnitt 

under året, vilket är på ungefär samma nivå som de två senaste åren. 

Punktlighet handlar om hur väl den faktiska tidpunkten för 

tillgängliggörande stämmer överens med den officiellt utlovade 

tidpunkten i publiceringsplanen. För årsstatistiken var punktligheten 

något högre 2021 än åren innan, 97 procent av årsstatistiken 

publicerades i tid 2021. För kvartalsstatistiken var punktligheten 98 

procent vilket var något lägre än både 2020 och 2019. För månads-

statistiken var punktligheten 97 procent vilket var även det något lägre 

än 2020 och 2019.  

Tidsåtgången för uppgiftslämnandet under 2021 inom den officiella 

statistiken har totalt uppskattats till knappt 431 000 timmar, vilket 

motsvarar ca 260 helårspersoner, för företag, organisationer, statliga 

myndigheter, kommuner och regioner. Det är en minskning med ca 30 

000 timmar jämfört med tidsåtgången 2020. Tidsåtgången hos företag 

och organisationer visar på en minskning med 29 000 timmar. 

Minskningen beror dock till största delen på att metoderna för att 

beräkna uppgiftslämnarbördan har ändrats i flera undersökningar och är 

alltså inte en effekt av faktisk minskad uppgiftslämnarbörda mellan 

åren. För kommuner och regioner har det skett en minskning med 1 000 

timmar. Tidsåtgången för statliga myndigheter är i princip oförändrad 

jämfört med året innan. 

I enlighet med SCB:s regleringsbrev för 2021 har en uppföljning genom-

förts av könsuppdelningen i den individbaserade officiella statistiken. 

För 105 statistikprodukter tillgängliggjordes någon form av individ-

baserad officiell statistik i databaser under 2021. För dessa redovisade 

knappt 60 procent alla databastabeller med nedbrytning på kön, för 

varje kombination av andra indelningar och referenstider som ingick i 

respektive tabell. För drygt 10 procent av de 105 produkterna innehöll 

ingen av databastabellerna statistik som var nedbruten på kön för alla 

övriga indelningar och referenstider. För resterande cirka 30 procent av 

produkterna fanns nedbrytning på kön till större eller mindre del. 
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Samordning av systemet för 
den officiella statistiken 

SCB har i uppgift att samordna systemet för den officiella statistiken 

enligt SCB:s instruktion (2016:822). SCB ska även 

• verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna,

• ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella

frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att

underlätta uppgiftslämnandet,

• senast den 31 mars varje år lämna en rapport till regeringen om

systemet för den officiella statistiken, med en analys av de

utvärderingar av kvaliteten som de statistikansvariga myndigheterna

ska göra enligt 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

• föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters

statistikprodukter, och

• sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella statistiken.

Till stöd för SCB:s samordningsroll finns ett råd där SCB och tolv andra 

statistikansvariga myndigheter är representerade.  

Rådet för den officiella statistiken 
Rådet utgörs av myndighetschefer från de statistikansvariga 

myndigheterna och SCB:s myndighetschef är ständig ordförande. Rådet 

har tolv ledamöter varav sex är permanenta och sex roteras in för en tid 

om högst tre år. De myndigheter som ska ingå i rådet utses av SCB. 

Varje år roteras två av ledamöterna ut enligt en rutin som har fastställts 

efter samråd med samtliga statistikansvariga myndigheter. Under året 

har ett rådsmöte ägt rum i oktober. Rådets ledamöter under 2021 

framgår av tabell 1. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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Tabell 1. Rådets ledamöter 2021 

Rådets ledamöter Förordnande Statistikansvarig myndighet 

Joakim Stymne (ordförande) Permanent SCB 

Nils Öberg Permanent Försäkringskassan 

Herman Sundqvist Permanent Skogsstyrelsen 

Olivia Wigzell Permanent Socialstyrelsen 

Robert Andrén Permanent Energimyndigheten 

Christina Nordin Permanent Jordbruksverket 

Peter Fredriksson Permanent Skolverket 

Hans Lindblad t.o.m. 2021 Riksgälden 

Maria Knutson Wedel t.o.m. 2021 Sveriges lantbruksuniversitet 

Gunilla Nordlöf t.o.m. 2022 Tillväxtverket 

Mattias Viklund t.o.m. 2022 Trafikanalys 

Anders Söderholm t.o.m. 2023 Universitetskanslersämbetet 

Per Bergling t.o.m. 2023 Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

 

SCB:s samordningsansvar 
Innehållet i denna rapport bygger på underlag som de statistikansvariga 

myndigheterna har lämnat till SCB. SCB har även fått underlag till 

publiceringsplanen för den officiella statistiken för 2022. Planen 

omfattar all officiell statistik och publicerades på SCB:s webbplats i 

november 2021. 

SCB har löpande spridit information till de andra statistikansvariga 

myndigheterna bl.a. via SAM-forum, en webbsida tillhörande scb.se. 

Föreskrifter och riktlinjer för officiell statistik 
SCB har meddelat föreskrifter och riktlinjer för den officiella statistiken. 

Under året har ett flertal föreskrifter som reglerar uppgiftslämnandet 

beslutats av SCB. Dessutom har SCB beslutat om nya föreskrifter (SCB-

FS 2021:26) och allmänna råd om utvärdering av den officiella 

statistikens kvalitet.  

Målbild för den officiella statistiken 
SCB har sedan 2019 stärkt samordningen av den officiella statistiken 

genom att ta fram en gemensam målbild för den officiella statistiken, 

som Rådet för den officiella statistiken ställt sig bakom.  

Målbilden har fått rubriken ”Vi beskriver Sverige” och fokuserar på tre 

områden som alla statistikansvariga myndigheter kan samverka kring: 

aktuell och användbar statistik, det ska vara lätt att hitta rätt statistik 

samt smart och säker datafångst till den officiella statistiken. Detta kan 

https://www.scb.se/sam-forum/hem/
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åstadkommas genom stärkt samverkan, så hela målbilden vilar på att vi 

gör det bättre tillsammans. Till detta behövs också en förståelse bland 

alla SAM om det gemensamma ägarskapet till systemet för den officiella 

statistiken. För att på lång sikt kunna möta användarbehoven av den 

officiella statistiken behöver alla SAM bidra till systemet löpande. 

 

Målbilden åtföljs av en handlingsplan som löpande uppdateras och 

konkretiseras i samverkan. Ett centralt inslag i handlingsplanen under 

2021 har varit att genomföra en översyn av statistikområden, med sikte 

på att lägga förslag på ändringar statistikförordningens bilaga i en 

samlad hemställan till regeringen. Översynen av statistikområden har 

gjorts gemensamt av de statistikansvariga myndigheterna. Under 

sommaren skickades förslaget på ändringar i statistikförordningen på 

remiss till samtliga statistikansvariga myndigheter. De slutliga 

ändringsförslagen presenterades sedan vid statistikchefsmötet i 

september samt vid Rådet för den officiella statistikens möte i oktober. 

Rådet ställde sig bakom ändringsförslagen. Hemställan med förslag på 

ändringar i statistikförordningens bilaga lämnades till regeringen i 

oktober 2021.  

I korthet innebär förslaget till ändringar i statistikförordningens bilaga 

att antalet ämnesområden minskar från 23 till 22, antalet statistik-

områden minskar från 115 till 102, sex nya statistikområden införs med 

nytt innehåll, 20 av de nuvarande statistikområdena ändrar 

benämningar, 20 nya statistikområden bildas eller ombildas till följd av 

sammanslagningar respektive delningar av nuvarande statistikområden. 

Totalt berörs 14 SAM direkt av ändringarna i statistikområden. 

SCB har tidigare öppnat den myndighetsinterna utbildningen i 

statistikproduktion för nyanställda för övriga statistikansvariga 

myndigheter. Under 2021 pausades utbildningen för att bättre anpassas 
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till att kunna genomföras digitalt. En arbetsgrupp med representanter 

från SCB och några SAM har under året även arbetat med att ta tillvara 

på de erfarenheter som gjorts sedan utbildningen öppnades för alla SAM 

för att bättre anpassa kursen till alla SAM. Andra aktiviteter som 

genomförts har varit av mer utredande och förberedande karaktär, t.ex. 

i frågor som rör att det ska vara lättare att hitta den officiella statistiken 

och att skapa en smart och säker datafångst. 

SAM-forum 
SAM-forum är en webbplats för alla statistikansvariga myndigheter och 

är ett av verktygen för samordning av den officiella statistiken. På SAM-

forum finns bland annat information om de statistikansvariga myn-

digheterna, det regelverk som styr statistikverksamheten, diverse hjälp-

medel och mallar, protokoll från möten i rådet och dess arbetsgrupper, 

information om det internationella samarbetet samt ett kalendarium 

där kurser, konferenser, seminarier och internationella möten 

presenteras.  

SAM-forum uppdateras kontinuerligt av SCB. SCB tillgängliggör även 

några av sina IT-verktyg för statistikproduktion för att möjliggöra för 

andra statistikansvariga myndigheter att använda dem. Delar av SCB:s 

verksamhetsstöd finns tillgängligt på SAM-forum med beskrivningar av 

huvudprocesser för statistikproduktion, samt en mer detaljerad 

beskrivning av delprocessen för röjandekontroll vilket har efterfrågats. 

Aktiviteter i rådets arbetsgrupper 
Under året har fyra arbetsgrupper varit verksamma. Arbetsgruppernas 

aktiviteter inom respektive grupp beskrivs nedan.  

Användbarhet och tillgänglighet 
Arbetsgruppens uppgift är att utifrån målbilden för den officiella 

statistiken arbeta fram konkreta förslag till lösningar utifrån aktiviteter 

i handlingsplanen knutna till målet att det ska vara lätt att hitta rätt 

statistik.  

Rådets arbetsgrupp för användbarhet och tillgänglighet har under året 

framför allt arbetat i fyra delarbetsgrupper med: publicering och 

märkning av officiell statistik; gemensam kommunikationsinsats; webb-

tillgänglighet diagram och tabeller samt API:er som går lätt att hitta och 

använda. De fyra gruppernas arbete resulterade i ett förslag till riktlinjer 

för att tillgängliggöra Sveriges officiella statistik. Riktlinjerna skickades 

på remiss till alla SAM under sommaren. Remissvaren visade en stor 

komplexitet och i stället för en riktlinje arbetar SCB med att införa 

ändringar i SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande 

m.m. av officiell statistik. 
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Metod och kvalitet 
Arbetsgruppens uppgift är att skapa ett forum för informationsutbyte 

och kompetensutveckling inom metod- och kvalitetsfrågor i anslutning 

till produktionen av officiell statistik.  

Arbetsgruppen för metod och kvalitet har under året haft fyra möten. 

Frågor som tagits upp, förutom erfarenhetsutbyte mellan de deltagande 

myndigheterna, är översynen av statistikområden, hantering av 

pandemin ur ett statistikperspektiv, utvärderingen av den officiella 

statistikens kvalitet och formulering av kvalitetskrav, SCB:s kvalitets-

förklaring samt Eurostats expertgranskning av SCB:s och vissa statistik-

ansvariga myndigheters efterlevnad av Riktlinjer för europeisk statistik.   

Juridik och dataskydd 
Arbetsgruppens uppgift är att samverka kring frågor som rör 

statistikrätt, dataskydd, personuppgifter och de föreskrifter om 

uppgiftsskyldighet som myndigheterna utfärdar med stöd av 15 § 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.  

Arbetsgruppen för jurister och dataskyddsombud har haft två möten 

under året. Frågor som har avhandlats i gruppen är bland annat öppna 

data, molntjänster, nytt om statistikjuridik respektive dataskydd, stati-

stikområdesöversynen, aktuella utredningar.  

Övriga arbetsgrupper 
Rådets arbetsgrupp för uppgiftslämnarfrågor och rådets arbetsgrupp för 

arkivfrågor har inte bedrivit någon verksamhet under året.  

Statistikchefsmöten 
Två statistikchefsmöten har hållits under året, i april respektive 

september. Mötet är ett forum för att diskutera frågor som berör 

utvecklingen av systemet för den officiella statistiken. Målgrupp är 

statistikansvariga chefer vid SAM. På mötena diskuterades bland annat 

aktiviteter knutna till målbilden för officiell statistik, till exempel 

översynen av statistikområden. Vid mötet i september hölls även ett 

samråd med de statistikansvariga myndigheterna avseende 

dagordningen till rådet för statistikens möte i oktober.  

Statistikforum 
Den 11 november anordnades den 19:e konferensen inom ramen för 

Sveriges officiella statistik. Konferensen är en mötesplats för olika 

professioner inom statistikområdet. På grund av den pågående 

pandemin och de restriktioner som utfärdats genomfördes årets 

konferens digitalt under en halv dag. Konferensen lockade ca. 200 

enskilda deltagare från ca. 70 olika organisationer såsom statliga 

myndigheter, näringsliv, kommuner och regioner. Därutöver deltog 

knappt 20 anmälda grupper med upp till 8 deltagare i respektive grupp 

via en gruppbiljett.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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Konferensen, som leddes av en moderator, var uppdelad i olika block 

och innehöll presentationer, gruppdiskussioner och praktiska exempel 

från olika myndigheter och nätverk. Temat för konferensen var 

Statistiken i ett nationellt dataekosystem och inleddes med ett block kring 

insamling och grunden i ett nationellt dataekosystem. Det andra 

blocket fokuserade på förädling av data och det sista blocket handlade 

om spridning av data och statistik. Från Handelshögskolan i Stockholm 

var professor Micael Dahlen inbjuden och höll en uppskattad 

inspirationsföreläsning. 

Majoriteten av talarna för konferenser var på plats och sändes från 

Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Konferensen innehöll även 

musikaliska inslag med cello och flygel från elever på musikhögskolan. 

Bland annat fick deltagarna på konferensen lyssna till hur statistik kan 

uttryckas i ett specialkomponerat stycke. 
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Uppföljning av systemet för 
den officiella statistiken 
2021 

Denna årliga rapport ska ge en överblick över systemet för den officiella 

statistiken. Detta görs genom att redovisa antalet statistikprodukter och 

ge en lägesbeskrivning avseende tillgänglighet, kvalitet, köns-

uppdelning av individstatistik, uppgiftslämnande samt myndigheternas 

uppskattade kostnad för den officiella statistiken och antal årspersoner. 

För att kunna belysa detta har de statistikansvariga myndigheterna 

besvarat enkäter om sina statistikprodukter, uppgiftslämnande, 

kostnader, statistikens redovisning uppdelat på kön och arbetet med 

statistikens kvalitet. Dessutom har de beskrivit sina verksamhets-

områden och sin statistikverksamhet. För att komplettera dessa 

uppgifter har särskilda mätningar gjorts av den officiella statistikens 

punktlighet, framställningstid och dokumentation. 

Den officiella statistiken 
Den första augusti tillkom Folkhälsomyndigheten som statistikansvarig 

myndighet. Totalt finns nu 29 statistikansvariga myndigheter som 

ansvarade för statistik inom de 23 ämnesområden som täcks in av 

systemet för den officiella statistiken. Varje ämnesområde var i sin tur 

indelat i ett eller flera statistikområden. Under året fanns det 115 

statistikområden enligt förordningen. Fyra statistikområden omfattar 

inga statistikprodukter.  

Det fanns 365 aktiva statistikprodukter och av dessa reglerades 127 

enligt EU-förordningar. De flesta regleringarna fanns inom jordbruks- 

och utbildningsområdena.  

Tillgänglighet 

Publiceringsplan 
En av SCB:s samordningsuppgifter är att sammanställa en årlig 

publiceringskalender för den officiella statistiken. Publiceringsplaner 

för de officiella statistikprodukterna för 2021 har gjorts tillgängliga av 

statistikansvariga myndigheter på SCB:s webbplats. I publicerings-

kalendern visas kommande publiceringar och statistik som har 

publicerats, samt publiceringsform för statistiken (tabeller, diagram, 

databaser etc.). Revideringar av publiceringstidpunkter förs fortlöpande 

in i kalendern. 
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Elektronisk publicering 
Den officiella statistiken ska enligt statistikförordningen offentliggöras 

utan avgift och hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form. I stort sett 

samtliga statistikansvariga myndigheter gör den statistik de ansvarar 

för tillgänglig på sina egna webbplatser, på särskilda statistiksidor. 

SCB:s webbplats kompletterar övriga statistikansvariga myndigheters 

statistiksidor med ”Hitta statistik” och s.k. produktsidor där all officiell 

statistik finns presenterad eller länkad.  

I statistikdatabasen på SCB:s webbplats publiceras nästan all officiell 

statistik som SCB ansvarar för. Flera andra statistikansvariga 

myndigheter har också valt att presentera hela eller delar av sin statistik 

i statistikdatabasen. För närvarande finns drygt 43 procent av de aktiva 

statistikprodukterna inom den officiella statistiken i SCB:s 

statistikdatabas. Resterande statistik publiceras i statistikdatabaser, 

som färdiga filer eller i rapportform på de statistikansvariga 

myndigheternas webbplatser. 

Punktlighet och framställningstid 
Uppföljningen av punktlighet och framställningstid täcker nu i stort sett 

alla offentliggöranden av den officiella statistiken. Offentliggörandet 

sker då statistiken för en viss referenstid publiceras första gången. Alla 

myndigheter har möjlighet att revidera det först angivna datumet för en 

publicering i SCB:s publiceringsplan. Den första revideringen räknas vid 

uppföljningen som det planerade datumet för en publicering, om den 

görs tre månader innan det ursprungligen planerade datumet.  

Framställningstid definieras som tiden mellan statistikens referens-

tidpunkt eller referensperiods slut och faktiska datumet för 

offentliggörande. 

Statistiken för en viss referenstid kan delas upp i flera innehålls-

omgångar.1 Publiceringen av en innehållsomgång är då ett 

offentliggörande. 

Under 2021 var framställningstiden för månadsstatistiken 4,9 veckor i 

genomsnitt, jämfört med 4,8 veckor 2020 och 4,7 veckor 2019. För 

kvartalsstatistiken var framställningstiden 8,8 veckor i genomsnitt 

under året. Motsvarande uppgifter var 8,6 veckor för 2020 och 9,4 för 

2019. 

Med punktlighet avses överensstämmelsen mellan planerat och faktiskt 

datum för offentliggörande. Avvikelsen från planerad tidpunkt har 

 

 

1 En del produkter delas upp i flera innehållsomgångar. Varje innehållsomgång ska innehålla nya 

variabler och/eller ökad detaljeringsgrad och innebär i regel ett offentliggörande. Publiceringen av de 

olika innehållsomgångarna sker vid olika tillfällen. 
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endast medräknats då offentliggörande har skett efter den planerade 

tidpunkten.  

Avseende punktlighet i förhållande till när statistiken offentliggjordes 

publicerades 97 procent av årsstatistiken i tid 2021, att jämföras med 96 

procent 2020 och 97 procent 2019. För kvartalsstatistiken var 

punktligheten 98 procent för 2021 och 100 procent för 2020. För 

månadsstatistiken var punktligheten 97 procent, vilket är en respektive 

två procentenhet lägre än 2020 respektive 2019. 

Dokumentation 
En kvalitetsdeklaration ska enligt SCB:s föreskrifter och allmänna råd 

(SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell statistik (delvis 

ändrad genom SCB-FS 2016:27) upprättas av den statistikansvariga 

myndigheten för all officiell statistik. Kvalitetsdeklarationen ska 

offentliggöras vid samma tidpunkt som den officiella statistiken 

offentliggörs och hållas allmänt tillgänglig i anslutning till denna. Av de 

allmänna råden framgår att varje SAM behöver hålla sina kvalitets-

deklarationer tillgängliga elektroniskt.  

En uppföljning av aktualiteten i kvalitetsdeklarationerna har 

genomförts baserat på statistik och kvalitetsdeklarationer som fanns 

publicerade på myndigheternas webbplatser i slutet av 2021.2 

Tabell 2. Aktualitet i kvalitetsdeklarationerna 

Status för aktualitet  Antal produkter Procent 

Kvalitetsdeklarationen är aktuell 
(kvalitetsdeklaration finns för den senast 
publicerade statistiken) 

199 85 

Kvalitetsdeklarationen är inaktuell  
(Kvalitetsdeklaration finns för en tidigare årgång än 
den senast publicerade statistiken) 

33 14 

Kvalitetsdeklaration för produkten saknas 3 1 

Totalt 235 100 

 

En aktuell kvalitetsdeklaration fanns publicerad för 85 procent av den 

officiella statistikens statistikprodukter vid 2021 års slut. I 14 procent av 

fallen var kvalitetsdeklarationen inaktuell och en procent av de 

officiella statistikprodukterna saknade kvalitetsdeklaration. 

 

 

2 I uppföljningen ingår inte årsböcker och liknande officiell statistik som publicerats i tryckt form och 

som är sammanställningar av statistik från olika produkter. 

https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-200216/
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Användning av beteckningen Sveriges Officiella 

Statistik eller symbol 
Enligt 4 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska den officiella 

statistiken vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik 

eller den symbol som framgår av lagen.  

 

Enligt de allmänna råden till föreskrifter för offentliggörande m.m. av 

officiell statistik bör beteckningen Sveriges officiella statistik (SOS) 

eller symbolen för SOS anges på en statistisk publikations titelsida eller 

i anslutning till innehållsförteckningen i en databas. Vid elektronisk 

publicering bör beteckningen eller symbolen för SOS också anges i 

anslutning till tabell/diagram/karta.  

Flertalet statistikansvariga myndigheter har egna sidor där de använder 

SOS-beteckningen samt länkar till relevanta lagar och regelverk.  

Uppgiftslämnande 
Uppgiftslämnarnas kostnader beräknas utifrån den uppskattade tids-

åtgången för respektive undersökning. På SCB hämtas uppgiften bland 

annat från det underlag som sammanställs till det årliga samlade sam-

rådet med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Det finns dock en osäker-

het i den tillämpade metoden. Tiden för uppgiftslämnandet kan variera 

i en och samma undersökning beroende på exempelvis ett företags eller 

en kommuns storlek, dess organisation eller hur de administrativa 

systemen är uppbyggda. Det är därför svårt att uppskatta en 

genomsnittlig tidsåtgång. 

I de flesta av SCB:s undersökningar tillfrågas uppgiftslämnaren hur stor 

tidsåtgången är för att lämna uppgifterna. För övriga undersökningar 

uppskattas tidsåtgången för uppgiftslämnandet av de ansvariga för 

undersökningen. Eftersom den uppskattade uppgiftslämnarbördan i 

flertalet av SCB:s undersökningar numera baseras på uppgiftslämnarnas 

egen uppskattning av tidsåtgång, bör de nu beräknade uppgifterna 

bättre spegla verkligheten. 

Flera statistikansvariga myndigheter har svårt att bedöma tidsåtgången 

för datainsamlingen. Några saknar helt uppgifter för ett antal under-

sökningar.  

Sammanställningen av kostnaderna för uppgiftslämnandet avser all 

officiell statistik med uppgiftsskyldighet som genomförs årligen eller 

oftare.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
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Tidsåtgång 
Tidsåtgången för uppgiftslämnandet under 2021 inom den officiella 

statistiken har totalt uppskattats till 431 000 timmar, vilket motsvarar 

ca 260 helårspersoner, för företag, organisationer, statliga myndigheter, 

kommuner och regioner3. Det är en minskning med ca  

30 000 timmar jämfört med tidsåtgången 2020.  

Tidsåtgången hos företag och organisationer visar på en minskning med 

29 000 timmar. Minskningen beror till stor del på att den uppskattade 

tiden justerats för en av de mest betungade undersökningarna, 

Utrikeshandel med varor. I stället för att baseras på SCB:s uppskattning 

bygger den nu på den tidsangivelse uppgiftslämnarna lämnar i samband 

med att man besvarar enkäten. SCB gör inte längre några revideringar 

av jämförelseåret vilket innebär att den här typen av förändringar 

påverkar jämförbarhet över tid. 

För kommuner och regioner har det skett en minskning med 1 000 

timmar. Tidsåtgången för statliga myndigheter är i princip oförändrad 

jämfört med året innan.  

Kostnader 
Den totala kostnaden för uppgiftslämnandet inom den officiella 

statistiken har beräknats till 376 mnkr för 2021, varav 297 mnkr avser 

kostnaden hos företag och organisationer, 12 mnkr statliga 

myndigheter och 67 mnkr kommuner och regioner. De totala 

kostnaderna har minskat med 27 mnkr jämfört med 2020.  

Timkostnaderna (lön, sociala avgifter, lokaler med mera) har i beräk-

ningarna för 2021 antagits vara 911 kronor för företag och organisa-

tioner och 753 kronor för statliga myndigheter, kommuner och regioner. 

Tabell 3. Uppgiftslämnarnas kostnader 2021 

Uppgiftslämnare 

Antal tusen 
timmar 

Förändring jämfört 
med föregående 
år, tusen timmar 

Kostnad, 
mnkr 

Förändring jämfört 
med föregående 

år, mnkr4 

Företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter 431 -30 376 -27 

varav företag och organisationer 326 -29 297 -27 

varav staten 15 0 12 0 

varav kommuner och regioner 90 -1 67 -1 

 

 

 

 

4 Summeringen av delarna stämmer inte pga. avrundning 
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Att minska och underlätta uppgiftslämnandet 
Då SCB svarar för den största delen av insamling av uppgifter från 

företag och organisationer har åtgärder inom SCB avgörande betydelse 

för utvecklingen av uppgiftslämnarnas kostnader. Liksom andra 

myndigheter arbetar SCB löpande med att förenkla för uppgifts-

lämnarna. Idag använder SCB webbinsamlingsverktyget SIV för mer-

parten av företagsundersökningarna. Antalet undersökningar med 

möjlighet att lämna uppgifter via fil ökar. I undersökningar som redan 

har den möjligheten, sker förbättringar bl.a. i form av utökad uppgifts-

lämnargranskning och bättre mallar. Utveckling av lösningar för att 

kunna lämna uppgifter maskin-till-maskin pågår i samarbete med flera 

myndigheter. För att underlätta för uppgiftslämnarna att lämna rätt 

uppgifter ses blanketter och instruktioner över och förtydligas inför 

varje ny produktionsomgång. Inkommande och utgående frågor 

analyseras vid produktionsomgångens slut. Det kan leda till ändrad 

disposition och formulering samt justerad eller utökad uppgiftslämnar-

granskning.  

Under året har antalet undersökningar med uppgiftslämnargranskning, 

d.v.s. kontroller vid ifyllandet, ökat. Det medför en viss ökning av tiden 

för uppgiftslämnandet vid inlämnandet, men minskar antalet åter-

kontakter betydligt. Detta gör att den totala tiden minskar eller förblir 

oförändrad. Tiden för återkontakter ingår inte i beräkningen av 

uppgiftslämnarnas kostnader. Digitaliseringen ökar även hos uppgifts-

lämnarna, vilket underlättar uppgiftslämnandet och minskar svarstiden. 

En arbetsgrupp inom SCB har särskilt ansvar för kontakter med stora 

företag som deltar i flertalet av SCB:s undersökningar. Syftet är att 

skapa ömsesidig förståelse för varandras villkor och förutsättningar och 

därmed på sikt underlätta för företagen att lämna uppgifter av bra 

kvalitet.  

De statistikansvariga myndigheterna samråder med Näringslivets 

Regelnämnd (NNR) och med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

inför alla planerade förändringar av uppgiftslämnandet. Det gäller såväl 

ny statistik som utvidgningar och neddragningar. Även Regelrådets 

yttrande ska inhämtas vid förändringar i regelverket som medför 

effekter av betydelse för företagen. 

Efterlevnaden av 14 § i förordningen (2001:100) om 

krav på könsuppdelning av den officiella 

statistiken 
SCB har till uppgift att följa upp könsuppdelningen av den 

individbaserade officiella statistiken i enlighet med 14 § förordning 

(2001:100) om den officiella statistiken Paragrafen säger att 

individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det 

inte finns särskilda skäl mot detta. Uppföljningarna av kravet, som i 

flertalet fall finns beskrivna i tidigare årsrapporter, har gjorts på olika 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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sätt genom åren. Sedan 2018 genomförs de med hjälp av en enkät som 

skickas till samtliga som ansvarar för individbaserad officiell statistik.  

Av SCB:s regleringsbrev för 2021 framgår att: 

Myndigheten ska lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning 

m.m. enligt 13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken. Uppföljningen av könsuppdelningen av statistiken ska dels 

omfatta resultaten av uppföljningen, dels bakomliggande orsaker till varför 

statistiken inte alltid redovisas könsuppdelad. Omfattningen av 

uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga 

myndigheterna beslutas av myndigheten, utifrån dess erfarenheter från 

tidigare genomförda uppföljningar av statistiken. 

2021 års uppföljning har genomförts med hjälp av en enkät. Resultaten 

redovisas dels övergripande i den här årsrapporten, dels i form av en 

mer detaljerad återkoppling av de egna svaren till respektive 

myndighet. 

Definitioner och avgränsningar 
I blå text till vänster finns de definitioner av paragrafens centrala 

begrepp som används här. Utgångspunkten i uppföljningen är 

riktlinjerna vid tillämpningen av 14 § statistikförordningen. 

I uppföljningen inkluderades statistikprodukter som var klassificerade 

som officiell statistik och som uppgetts vara individbaserade och aktiva 

med publicering. Statistiken som omfattades var den som produkterna 

tillgängliggjort under 2021.  

Enkäten 
Utgångspunkten i uppföljningen är statistiken så som användaren 

möter den; i enskilda tabeller och diagram, rapporter och databaser, och 

enkäten är uppbyggd utifrån en strävan att generera så jämförbara svar 

som möjligt mellan olika statistikprodukter. Enkätens utformning finns 

mer detaljerat beskriven i årsrapporten för 2019.  

  

Individbaserad statistik  
Individbaserad statistik är statistik där 
målobjektet (objekttypen) entydigt kan 
relateras till en fysisk person.  
 
Uppdelning efter kön  
När individbaserad officiell statistik 
tillgängliggörs finns en nedbrytning på 
kön för varje kombination av andra 
indelningar och referenstider som 
förekommer i redovisningen. Detta gäller 
såvida det inte finns särskilda skäl enligt 
nedan.  
 
Könsuppdelad statistik presenteras i 
separata eller gemensamma statistiska 
tabeller (diagram). Dessa placeras i 
första hand i sitt sammanhang och i 
andra hand på annan plats med tydlig 
hänvisning.  
 
Särskilda skäl mot könsuppdelning  
SAM:s ställningstagande till eventuella 
särskilda skäl utgår från statistikens 
ändamål och beaktar statistikens 
kvalitet, kostnader och 
uppgiftslämnarbörda.  
 
SAM bör dokumentera de särskilda 
skälen.  
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Resultat 
Samtliga statistikprodukter som fått enkäten besvarade den. Av dessa 

var det ett antal som uppgav att de inte tillgängliggjort någon 

individbaserad officiell statistik under 2021. I det slutliga resultatet 

ingår 141 produkter från 14 statistikansvariga myndigheter. 

Tabell 4. Statistikprodukter procentuellt fördelade utifrån hur stor del av tabellerna/diagrammen inom respektive produkt som har en 
nedbrytning på kön för varje kombination av andra indelningar och referenstider 

 

Procentuell fördelning 

Antal 
produkter 

Alla Större 
delen 

Ungefär 
hälften 

En 
mindre 

del 

Ingen 
del 

Totalt 

Databaser 105 58 10 4 15 13 100 

Excellfiler 90 46 17 8 14 16 100 

Rapporter 105 35 24 4 22 15 100 

Övriga tabeller/diagram 65 45 18 6 18 12 100 

 

Av tabellen ovan framgår hur många av de 141 produkterna som under 

2021 tillgängliggjort individbaserad officiell statistik inom fyra olika 

redovisningsformer. Produkterna är därutöver procentuellt fördelade 

utifrån hur stor andel av tabellerna och diagrammen inom respektive 

redovisningsform som uppgetts ha en nedbrytning på kön. Det var till 

exempel 105 produkter som tillgängliggjorde någon form av individ-

baserad officiell statistik i databaser under 2021. Tabellen ovan 

inkluderar inte statistik där kön ingår i redovisningen utan att ha 

korstabulerats med övriga indelningar och referenstider.  

Tabellen avser statistikprodukter. Resultatet för en produkt som 

redovisar en tabell ges med andra ord samma vikt som en produkt med 

redovisning av flera hundra tabeller. Det är inte möjligt att utifrån 

tabellen uttala sig om hur stor del av all individbaserad officiell statistik 

som redovisas efter kön. En redovisning som avser andelen tabeller med 

redovisning efter kön hade krävt en insamling av avsevärt mer 

detaljerade uppgifter. Det hade i sin tur inneburit ett behov av en mer 

omfattande arbetsinsats från de som besvarar enkäten utan att säkert 

generera, varken sinsemellan eller mellan åren, jämförbara resultat.  

Utveckling av redovisning i databaser och rapporter 
Antalet statistikprodukter som redovisar statistik i databaser fortsätter 

att öka, medan antalet produkter med redovisning i Exceltabeller 

minskar. Utvecklingen är intressant eftersom databaser varit den 

redovisningsform där statistiken i störst utsträckning könsuppdelats 

alternativt där störst andel av produkterna uppgett att statistiken 

redovisats efter kön i alla tabeller. I rapporter har statistiken tidigare 

könsuppdelats i betydligt lägre utsträckning. Vid föregående års 

uppföljning syntes en förändring i resultatet där en väsentligt högre 

andel av produkterna som redovisat statistik i rapporter, jämfört med 
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året dessförinnan, uppgav att alla tabeller och diagram i dessa hade en 

nedbrytning på kön. År 2021 var andelen åter något lägre än 2020, men 

det var fortfarande 59 procent av produkterna som tillgängliggjort 

statistik i rapporter som uppgav att alla eller större delen av alla tabeller 

och diagram i dessa innehöll en nedbrytning på kön. Samtidigt uppgav 

37 procent av produkterna att inga eller en mindre del av tabellerna i 

rapporter innehöll en nedbrytning på kön. Merparten av dessa 

redovisade även viss statistik i databaser. Av statistikprodukterna som 

hade en sparsam redovisning av könsuppdelad statistik i sina rapporter 

var det nio produkter som samtidigt redovisade alla eller större delen av 

alla databastabeller efter kön. Om det är en indikation på att den 

könsuppdelade statistiken i dessa fall fanns att tillgå i databaser men 

inte användes rapporterna går inte att säkert veta. Något som 

erfarenhetsmässigt skiljer rapporter från andra redovisningsformer i 

uppföljningen, och som försvårar jämförelser över tid, är att ämnen och 

innehåll varierar mer mellan åren jämfört med vad som är fallet för 

statistik i databaser eller Excelfiler.  

Hänvisningar till könsuppdelad statistik 
Av riktlinjen framgår att könsuppdelning av statistiken i första hand 

görs i sitt sammanhang och i andra hand på annan plats med tydlig 

hänvisning. År 2021 var det 14 produkter som uppgav att det förekom 

att statistik redovisats efter kön på en annan plats dit det funnits en 

tydlig hänvisning. Det är ungefär lika många som året dessförinnan då 

det var 16 produkter.  

Statistik som inte någonstans redovisas efter kön 
I årets uppföljning uppgavs för nästan hälften, 45 procent, av 

produkterna att dessa i någon mån tillgängliggjort individbaserad 

officiell statistik som inte någonstans i redovisningen varit nedbruten 

på kön för alla kombinationer av andra indelningar och referenstider. 

Det är en nästan exakt lika stor andel som föregående år. Samtidigt ska 

uppgiften tolkas ungefärligt - några få produkter verkar till exempel ha 

inkluderat statistik om hushåll som består av flera vuxna trots att sådan 

statistik enbart betraktas som individbaserad när målobjektet är 

ensamboende eller ensamstående med barn. Uppgifter om vilken 

statistik som inte tillgängliggjorts nedbruten på kön samt orsakerna 

därtill lämnades i fritextsvar.  

En analys av fritextsvaren visar övergripande att ungefär hälften av 

produkterna uppger att den statistik som inte könsuppdelats helt eller 

delvis avser statistikvärden som samtidigt tillgängliggjorts för andra 

indelningar än kön. Det innebär att det inte alltid finns en nedbrytning 

på kön för samtliga andra indelningar och referenstider. Oftast rör det 

sig om finare geografiska indelningar så som kommun eller region, 

ibland i kombination med ytterligare indelningar. I de allra flesta fall 

uppges orsakerna vara knutna till förekomst av låga tal, sekretess (som 

innebär risk för röjande) eller osäkerhet i skattningarna.  
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Ett tjugotal produkter beskriver att vissa variabler inte alls redovisas 

efter kön eller att uppgift om kön inte samlas in i undersökningen. Här 

är orsakerna som anges mer jämnt fördelade mellan sådana som avser 

låga tal och sekretess och sådana som avser uppgiftslämnarbörda 

respektive relevans, inte sällan i kombination. Ett exempel på statistik 

som inte könsuppdelats till följd av att det inte bedömts vara relevant är 

statistik om graviditeter. Statistik som inte redovisas efter kön till följd 

av skäl som avser uppgiftslämnarbörda är till exempel statistik om 

passagerare och personkilometrar på järnväg, spårväg och tunnelbana. 

Kostnader och personal för officiell statistik 
Den totala kostnaden för den officiella statistiken i Sverige beräknas för 

året ha uppgått till 1 094,8 mnkr. Kostnaden avser myndigheternas 

särkostnad för att ta fram officiell statistik plus pålägg på direkt lön för 

overheadkostnader. Den totala kostnaden för EU-reglerad statistik 

utgjorde drygt 446,7 mnkr eller drygt 40 procent av den totala 

kostnaden.  

Den 1 augusti 2021 tillkom Folkhälsomyndigheten som statistikansvarig 

myndighet. Produkter inom ämnesområdet Folkhälsa beräknas finnas 

från och med 2022 varvid Folkhälsomyndigheten inte ingår i kostnads-

beräkningarna för 2021. 

Det totala antalet årspersoner som arbetade med officiell statistik under 

året var drygt 690 årspersoner. Här ingår inte de personer inom företag 

utanför myndighetssfären som producerar officiell statistik, eller utför 

annat arbete inom den officiella statistiken på uppdrag av en 

myndighet. Antal årspersoner definieras som totala antalet nedlagda 

timmar på officiell statistik dividerat med genomsnittliga antalet 

timmar som en heltidsarbetande arbetar per år. I antalet ingår inte 

nedlagda timmar på overhead, till exempel kompetensutveckling och 

administration. 

  



 

  SCB – Sveriges officiella statistik 2021, del 1. Årsrapport  22 

Tabell 5. Kostnad och personal 2021 för officiell statistik vid statistikansvariga myndigheter 

Myndighet 
Produkter, antal Total kostnad, 

mnkr 
Varav EU-

reglerat, mnkr 
Årspersoner, 

antal 

Arbetsmiljöverket 3 10,5 6,8 3,9 

Brottsförebyggande rådet 12 53,6 0,2 25,6 

Centrala studiestödsnämnden 2 0,6 0,0 0,4 

Domstolsverket 1 0,1 0,0 0,1 

Ekonomistyrningsverket 1 22,7 11,4 14,3 

Energimyndigheten 27 50,1 42,6 9,0 

Finansinspektionen 8 15,1 0,0 0,1 

Försäkringskassan 18 32,7 0,0 14,7 

Havs- och vattenmyndigheten 5 3,3 0,8 0,3 

Jordbruksverket 33 42,1 40,1 16,5 

Kemikalieinspektionen 5 1,7 0,8 0,9 

Konjunkturinstitutet 1 2,5 0,0 0,1 

Kulturanalys 3 6,4 0,0 3,6 

Kungliga biblioteket 1 1,9 0,0 1,3 

Medlingsinstitutet 13 41,2 3,0 2,7 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 0,7 0,0 0,3 

Naturvårdsverket 12 0,9 0,8 0,6 

Pensionsmyndigheten 1 2,2 0,0 1,0 

Riksgälden 2 3,8 3,7 2,3 

SCB5 114 603,4 263,0 509,8  

Skogsstyrelsen 15 25,8 0,0 15,8 

Skolverket 22 48,2 34,4 14,5 

Socialstyrelsen 22 21,9  0,0 13,0 

Sveriges lantbruksuniversitet 6 42,0 0,0 27,1 

Tillväxtanalys 7 4,5 1,8 1,3 

Tillväxtverket 1 14,2 14,2 2,3 

Trafikanalys 18 23,7 9,1 5,9 

Universitetskanslersämbetet 10 19,0 13,9 4,5 

Summa 365 1094,8 446,7 690,9 

 

 

5 För beräkningsmetod för SCB, se kommentarer till kostnadsberäkningar. 
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Kommentarer till kostnadsberäkningar 
SCB samlar in de statistikansvariga myndigheternas uppgifter om 

kostnader och arbetstimmar via enkät. Utifrån underlaget beräknar SCB 

årspersonerna för respektive myndighet. SCB:s kostnadsuppgifter redo-

visas på annat sätt, mer information om detta finns nedan. 

Särkostnader 
Beräkningen av särkostnaden plus pålägg på direkt lön för overhead-

kostnader för den officiella statistiken sker genom att myndighetens 

kostnad för varor och tjänster läggs ihop med kostnad för arbetade 

timmar på myndigheten för den officiella statistiken.  

Ett generellt timpris tas fram för att kunna kalkylera kostnaden. Det 

generella timpriset uppgår 2021 till 922 kr och baseras på den genom-

snittliga lönen för personer i BESTA-grupperingen 10:4 plus ett påslag 

för overheadkostnader. 

Myndigheterna har fått följande instruktion inför årets redovisning av 

kostnaderna för officiell statistik: Myndigheten ska i blanketten ange 

kostnaden för inköpta varor och tjänster m.m. samt redovisa nedlagda 

arbetstimmar vid den egna myndigheten. Det är de totala kostnaderna 

för statistikansvariga myndigheter som avses och inte de totala 

kostnaderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, då kostnaderna för 

uppgiftslämnandet inte ingår. 

Det är kostnader som följer av att myndigheten är ansvarig för officiell 

statistik som ska anges. Kostnaderna ska redovisas exklusive moms och 

de ska ha bäring på den officiella statistiken. Kostnaderna ska avse: 

 

• inköp av varor och tjänster externt, t.ex. utrustning, resor, 

konferenser, tryckning eller statistikproduktion som lagts ut på 

uppdrag 

• eventuella ersättningar till uppgiftslämnare 

• interndebiterade kostnader, exempelvis produktspecifika IT-tjänster 

eller tryckeritjänster, men då får kostnaderna inte också ingå i form 

av antal arbetstimmar nedan 

• avskrivningskostnader för investeringar som berör officiell statistik. 

Kostnader från andra myndigheter, organisationer, uppgiftslämnare etc. 

ska räknas med om de har fakturerats en myndighet, annars inte. 

Kostnaderna måste kunna identifieras eller beräknas på ett godtagbart 

sätt. Det betyder främst att beräkningar ska vara dokumenterade och att 

kostnader ska vara dokumenterade, exempelvis som fakturor.  

Av den redovisade kostnaden för inköpta varor och tjänster ska 

myndigheten ange eller uppskatta kostnaden för officiell EU-reglerad 

statistik. 
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Beräkning av antalet årspersoner 
För beräkningen har det genomsnittliga antalet timmar för en 

heltidsarbetande för 2021antagits vara 1 660 timmar.  

I instruktionen angavs att det som redovisas ska vara antalet faktiskt 

nedlagda arbetstimmar för den officiella statistiken. Om myndigheten 

saknar tidsredovisning, ska myndigheten uppskatta antalet 

arbetstimmar. Arbetstimmarna kan t.ex. avse:  

• uppbyggnad, drift och underhåll av databaser 

• planering och design av undersökningen 

• upphandling av konsulter 

• datainsamling/fältarbete 

• granskning och bearbetningar av data 

• framställning av tabeller, diagram och rapporter  

• publicering av officiell statistik 

• uppgiftslämnande till den årliga SOS-rapporten och kontakter med 

rådets sekretariat 

• statistikservice beträffande officiell statistik, som att svara på frågor 

och göra mindre specialbearbetningar 

• behovsinventering och användarkontakter 

• uppföljning och utvärdering av statistiken 

• utvecklingsarbete, t.ex. anpassning av officiell statistik till Eurostats 

regelverk s.k. EU-statistik. 

Om statistikproduktionen lagts ut på uppdrag till en annan SAM ska 

timmarna räknas hos uppdragstagaren. Även direkt tid för interna 

tjänster, t.ex. produktspecifika IT-tjänster eller tryckeritjänster som har 

bäring på den officiella statistiken ska inkluderas, om den inte är med i 

kostnadsredovisningen ovan. Arbetstimmarna måste kunna identifieras 

eller beräknas på ett godtagbart sätt. Det betyder främst att 

spårbarheten ska motsvara de krav som ställs vid en revision. Av det 

redovisade eller uppskattade antalet arbetstimmar, ska myndigheten 

även bedöma antal timmar som avser EU-reglerad statistik. 

SCB:s kostnader 
SCB redovisar hela anslagsbelastningen (inklusive anslaget för 

samordning av den officiella statistiken) som en kostnad för statistiken. 

I anslagsbelastningen är intäkter från annat håll än beviljade 

anslagsintäkter (t.ex. internfaktureringar och EU-grants) bortdragna. 

Därtill kommer fördelade prisdifferenser samt fördelade gemensamma 

kostnader och intäkter. I SCB:s kostnader ingår också några 

anslagsfinansierade produkter som inte är klassade som officiell 

statistik. Här ingår t.ex. olika typer av prognoser som inte klassificeras 

som officiell statistik men produceras löpande (som Arbetskrafts-

barometern och Demografisk analys), produkter som är under 

uppbyggnad som senare ska klassas som officiell statistik och kostnader 

för vissa register som är underlag för olika statistikprodukter (som 

Registret över totalbefolkningen och Företagsdatabasen). 
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SCB:s kostnader har inte beräknats enligt kalkylmodellen eftersom 

kostnaden för produktion av officiell statistik på uppdrag av andra 

statistikansvariga myndigheter då blir dubbelräknade. Dessutom har 

SCB ett stort antal intervjuare vars kostnad inte stämmer med 

schablonen för lön plus overheadkostnader, vilket gör att den beräknade 

personalkostnaden blir kraftigt överskattad enligt kalkylmodellen.  

SCB:s uppgift, 603,4 mnkr, avser intäkterna från anslag (och avser alltså 

både officiell och icke officiell statistik). Skulle SCB beräkna sina 

kostnader för den officiella statistiken enligt kalkylmodellen skulle 

dessa uppgå till 879 mnkr. Korrigerat för uppdrag till andra 

statistikansvariga myndigheter uppgår de kalkylerade kostnaderna till 

722 mnkr. 

SCB:s uppgift om totala antalet årspersoner kan särredovisas för 

produktion gällande statistik som SCB: 

• själv ansvarar för, 423 årspersoner  

• producerar på uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter, 86 

årspersoner.  
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Systemet för den officiella 
statistiken 

Systemets uppbyggnad 
Riksdagen har beslutat att det i Sverige ska finnas officiell statistik 

tillgänglig för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. 

Regeringen avgör i enlighet med riksdagens beslut inom vilka ämnes- 

och statistikområden det ska produceras officiell statistik och vilka 

myndigheter som ska ansvara för statistiken.  

I mitten av 1990-talet genomfördes en statistikreform och ansvaret för 

den officiella statistiken decentraliserades. Huvudsyftet var att stärka 

användarstyrningen. En statlig utvärdering av statistikreformen pekade 

i sin rapport år 1999 på att överföringen av statistiken från SCB till 

andra myndigheter i stort sett hade gått bra, men att samordningen och 

överblicken över systemet behövde förstärkas.  

För att stärka samordningen och överblicken föreslog utredningen att 

ett råd för Sveriges officiella statistik skulle inrättas. Rådet inrättades 

vid SCB 2002.  

I förordningen (2016:822) med instruktion för SCB förtydligades SCB:s 

samordningsroll för systemet för den officiella statistiken genom att 

rådets uppgifter överfördes till SCB. Antal ledamöter i rådet utökades 

och rådets uppgift är att bistå SCB i dess samordningsroll. 

De statistikansvariga myndigheterna beslutar om statistikens innehåll 

och omfattning inom sina ansvarsområden om inte något annat följer 

av särskilt beslut av regeringen. Detta operationaliseras genom att 

myndigheten redovisar minst en statistikprodukt för vart och ett av sina 

statistikområden. 

Vidare bestämmer den statistikansvariga myndigheten vilka objekt och 

variabler som ska undersökas, vilka statistiska mått och redovisnings-

grupper som ska användas, periodicitet med mera Statistiken ska 

rymmas inom respektive myndighets anslagsram.  

Det är ändamålsenligt att skilja mellan Sveriges officiella statistik (SOS) 

och systemet för Sveriges officiella statistik (SOS-systemet). SOS utgörs 

av den statistik som de ansvariga myndigheterna har beslutat ska vara 

officiell.  

I SOS-systemet ingår förutom själva statistiken (de s.k. statistik-

produkterna) även metadata, produktionssystem, slutliga observations-

register, publikationer, enstaka tabeller samt databaser. Databaser kan 

vara interaktiva eller bestå av fasta tabeller som användaren inte kan 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
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ändra. Systemet består också av lagar, förordningar, föreskrifter, 

allmänna råd, riktlinjer, verktyg (som är utvecklade för systemet såsom 

metoder, klassifikationer etc.), de statistikansvariga myndigheterna, 

rådet samt SCB i rollen som samordningsansvarig myndighet.  

Begreppet statistikprodukt används för att beskriva vilken statistik som 

produceras. I princip kan en statistikprodukt likställas med en statistisk 

undersökning. Ofta finns det ett ”ett-till-ett” förhållande mellan en 

statistikprodukt och en undersökning som beskrivs i en kvalitets-

deklaration. Detsamma gäller vanligen även för förhållandet mellan en 

rutin för insamling av administrativa uppgifter och en statistikprodukt. 

En speciell typ av statistikprodukter är s.k. sekundärpubliceringar, t.ex. 

en årsbok som innehåller statistik från flera undersökningar.  

Förändringar av den officiella statistiken 

Statistikprodukter 
SCB ansvarar, enligt förordningen (2016:822), för att föra en 

förteckning över statistikansvariga myndigheters statistikprodukter. De 

statistikansvariga myndigheterna anmäler nya, förändrade och 

nedlagda statistikprodukter i den officiella statistiken till SCB. Därmed 

har de statistikansvariga myndigheterna möjlighet att peka på risk för 

dubbelinsamlingar och behov av samordning av objekt, variabler med 

mera Ändringarna de senaste åren finns dokumenterade på SAM-forum.   

Lagar, förordningar och föreskrifter 
Den officiella statistiken regleras av lagar, förordningar och föreskrifter. 

Lagen (2001:99) om den officiella statistiken anger att den officiella 

statistiken ska finnas tillgänglig för allmän information, utrednings-

verksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och utvecklas, 

framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och 

harmoniserade metoder enligt sju specificerade kvalitetskriterier. När 

officiell statistik görs tillgänglig ska den vara försedd med beteckningen 

Sveriges officiella statistik eller den särskilt framtagna symbolen nedan. 

 

Enligt lagen ska den officiella statistiken framställas och offentliggöras 

med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska intressen. 

Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med andra 

uppgifter i syfte att utröna en enskilds identitet. För den officiella 

statistiken gäller även de bestämmelser om sekretess som finns i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid behandling av 

personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Av 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken framgår att den 

officiella statistiken ska dokumenteras, kvalitetsdeklareras och utan 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
https://www.scb.se/sam-forum/hem/officiell-statistik/andringar-i-den-officiella-statistiken/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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avgift offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig i elektronisk form 

genom ett allmänt nätverk.  

Vidare ska var och en av de statistikansvariga myndigheterna inom sitt 

statistikområde, utvärdera den officiella statistikens kvalitet. SCB får 

meddela närmare föreskrifter om tillgänglighet och kvalitet efter att ha 

hört samtliga berörda myndigheter. 

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas 

länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och SCB 

utan avgift.6 Vidare framgår att individbaserad officiell statistik ska vara 

uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl som talar emot 

detta.  

Förordningen reglerar även de ämnes- och statistikområden som ingår i 

den officiella statistiken samt de myndigheter som har ansvaret för 

statistiken inom respektive statistikområde. 

Av förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån 

framgår att SCB bl.a. har till uppgift att samordna systemet för den 

officiella statistiken, verka för samarbete mellan de statistikansvariga 

myndigheterna samt ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter 

i principiella frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor 

om att underlätta uppgiftslämnandet. Vidare regleras att det vid SCB 

ska finnas ett råd för den officiella statistiken som ska bistå SCB i dess 

samordningsuppgifter. I instruktionen beskrivs även rådets 

sammansättning. 

De statistikansvariga myndigheternas insamling av uppgifter från 

företag, kommuner m.fl. regleras bl.a. i lagen om den officiella 

statistiken. De statistikansvariga myndigheterna bemyndigas dessutom 

att meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av uppgifts-

skyldigheten. Enligt förordningen om den officiella statistiken ska 

uppgifter för officiell statistik samlas in på ett sådant sätt att uppgifts-

lämnandet blir så enkelt som möjligt.  

Av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 

följer att innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller allmänna 

råd för uppgiftslämnande ska myndigheten bl.a. utreda såväl kostnads-

mässiga som andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en 

konsekvensutredning. 

 

 

6 Dessutom ska de tillhandahållas Kungliga biblioteket och sex av universitetsbiblioteken som s.k. 

pliktexemplar enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och Kungliga biblioteket och 

Riksdagsbiblioteket enligt förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera 

skrifter till Kungliga biblioteket och Riksdagsbiblioteket. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
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En följd av detta är att en myndighet ska inhämta Regelrådets yttrande 

innan den beslutar om en föreskrift som kan få betydelse för exempelvis 

företags arbetsförutsättningar. 

Vidare framgår det av förordningen (1982:668) om statliga myndig-

heters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, att 

myndigheter som samlar in uppgifter från kommuner eller privata 

näringsidkare ska samråda med organisation som företräder 

uppgiftslämnarna.  

Förutom angivna lagar och förordningar ska SCB:s föreskrifter och 

allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell 

statistik, ändrad genom SCB-FS 2016:27 och SCB-FS 2020:19, tillämpas. 

Vidare ska SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den 

officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 

2021:26) om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet tillämpas.  

Dessutom finns riktlinjer framtagna för de statistikansvariga myndig-

heterna. Dessa är ”Riktlinjer för vad som är officiell statistik” (SCB, 

mars 2018) och ”Riktlinjer och rutiner för revideringar av 

statistikvärden” (SCB, oktober 2015). Alla statistikansvariga 

myndigheter har även rekommenderats att arbeta enligt ”Riktlinjerna 

för europeisk statistik (Code of Practice)” som uppdaterades efter beslut 

från ESSC i november 2017. Riktlinjerna för europeisk statistik har 

konstaterats ligga nära de lagstiftade kvalitetskriterierna för officiell 

statistik. 

Den 29 april 2015 beslutade Europaparlamentet och rådet, genom 

förordning (EU) 2015/759, om ändring av förordning (EG) nr (223/2009) 

om europeisk statistik. Ändringen innebär bland annat att kravet på 

samordning på nationell nivå stärks avseende utveckling, framställning 

och spridning av europeisk statistik. 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1982668-om-statliga-myndigheters_sfs-1982-668
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-201627/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-201627/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-202019/
https://www.scb.se/contentassets/86ba05f4f40e434cb0bf9a1bea986a1c/scb-fs-2016-17.pdf
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-202126/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-202126/
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-vad-som-ar-officiell-statistik.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer_for_revideringar_-av_-statistikvarden.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer_for_revideringar_-av_-statistikvarden.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-europeisk-statistik.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-europeisk-statistik.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0759&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0223&from=EN
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De statistikansvariga 
myndigheterna – 
bilaga 1 

I förordningen (2001:100) om den officiella statistiken förtecknas de 

statistikansvariga myndigheterna och vilka statistikområden de har 

ansvar för i den officiella statistiken. Nedan redovisas myndigheternas 

departementstillhörighet. Därefter beskrivs de 29 statistikansvariga 

myndigheternas verksamhetsområde, statistikverksamhet och 

huvudsakliga användare av statistiken. I systemet för officiell statistik 

ligger många register till grund för den statistik som produceras. Dessa 

register ingår inte i beskrivningen. För respektive myndighet redovisas 

dessutom produktionskostnaden för officiell statistik samt antalet 

årspersoner som arbetar med den officiella statistiken.7  

Folkhälsomyndigheten blev statistikansvarig myndighet 1 augusti 2021 

och har under 2021 inte haft några officiella statistikprodukter. För 

Folkhälsomyndigheten redovisas därför inga kostnader eller antal 

årspersoner. 

Statistikansvariga myndigheter och departementstillhörighet 

Departement Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket 

 Medlingsinstitutet 

Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket, ESV 

 Finansinspektionen 

 Konjunkturinstitutet 

 Riksgälden 

 SCB 

Infrastrukturdepartementet Energimyndigheten 

 Trafikanalys 

Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet, Brå 

 Domstolsverket 

Kulturdepartementet Kulturanalys 
 

 

 

7 För beräkningar av kostnader och antal årspersoner, se Kostnader och personal. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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Departement Statistikansvarig myndighet 

Miljödepartementet Havs- och vattenmyndigheten 

 Kemikalieinspektionen 

 Naturvårdsverket 

Näringsdepartementet Jordbruksverket 

 Skogsstyrelsen 

 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

 Tillväxtanalys 

 Tillväxtverket 

Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 

 Försäkringskassan 

 Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

 Pensionsmyndigheten 

 Socialstyrelsen 

Utbildningsdepartementet Centrala studiestödsnämnden, CSN 

 Kungliga biblioteket 

 Skolverket 

 Universitetskanslersämbetet, UKÄ 

 

 Arbetsmiljöverket 
Arbetsmiljöverkets (AV) uppgift är att se till att arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningar efterlevs samt till viss del tobakslagen och 

miljölagstiftningen vad avser vissa frågor om genteknik och 

bekämpningsmedel. Arbetsmiljöverket ska också meddela föreskrifter 

och allmänna råd med stöd av arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen 

samt i begränsad omfattning enligt miljölagstiftningen. Verket ska 

också ge råd och upplysningar samt sprida information. AV:s mål är att 

minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra 

arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller 

fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt. 

Statistikområden 

Arbetsmiljö 
I området ingår undersökningen om arbetsorsakade besvär som kommer 

vartannat år och som bl.a. ger information om hur stor andel av de 

sysselsatta som uppgivit besvär av arbetet under en viss period. Vidare 

ingår arbetsmiljöundersökningen som genomförs vartannat år och som 

belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och dess 

förändringar över tid. 
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Arbetsskador 
Arbetsskadestatistiken baseras på anmälningar om arbetsskador som 

görs till Försäkringskassan. Arbetsskadorna redovisas i en årlig rapport 

som huvudsakligen omfattar arbetssjukdomar samt arbetsolyckor som 

medfört sjukfrånvaro. I rapporten presenteras också utvecklingen på en 

övergripande nivå. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Arbetsmarknadsdepartementet, Närings-

departementet, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia, allmänheten, företagshälsovårdscentraler 

knutna till kommuner, regioner, företag och myndigheter. 

Kostnad för officiell statistik: 10,5 mnkr  

Antal årspersoner: 3,9 

Webbplats: www.av.se 

Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att 

brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta 

fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande 

arbete.  

Inom den officiella statistiken producerar Brå Kriminalstatistiken, den 

Nationella Trygghetsundersökningen, Politikernas 

trygghetsundersökning och Skolundersökningen om brott. Vidare 

bedriver Brå forskning och utvärderar reformer samt stödjer lokalt 

brottsförebyggande arbete. Center mot våldsbejakande extremism är 

sedan 2018 placerat vid Brå. 

Statistikområden 
Inom ämnesområdet rättsväsendet ansvarar Brå för statistikområdena 

brott, för brott lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott. Inom 

dessa områden producerar Brå ett tiotal produkter som går under 

samlingsnamnet Kriminalstatistik.  

Produkterna inom kriminalstatistiken har som övergripande ändamål 

att ge underlag för insyn i, granskning och uppföljning av 

rättsväsendets verksamheter, samt beskriva de personer som kommer i 

kontakt med rättsväsendet med anledning av brott.  

Inom statistikområdet brott producerar Brå även den Nationella 

trygghetsundersökningen (NTU), vars övergripande ändamål är att 

beskriva självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott 

samt kontakt med och förtroende för rättsväsendet i befolkningen, 

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) som beskriver utsatthet för 

https://www.av.se/
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brott och oro för brott bland förtroendevalda, samt Skolundersökningen 

om brott (SUB) som beskriver utsatthet för och delaktighet i olika typer 

av brott i årskurs 9. 

Statistikens användare 
Riksdag och regering (främst justitieutskottet och 

Justitiedepartementet), rättsväsendets myndigheter, statliga 

utredningar, forskning och allmänhet. 

Kostnad för officiell statistik: 53,6 mnkr  

Antal årspersoner: 25,6 

Webbplats: www.bra.se 
 

Centrala studiestödsnämnden 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har till uppgift att bevilja 

studiestöd i form av bidrag och lån samt att ha hand om återbetalning 

av studielån. CSN administrerar även körkortslån samt lån till 

hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. 

Statistikområden 

Studiestöd 
Inom statistikområdet studiestöd ingår statistikprodukterna 

”Utbetalning och beviljning av studiestöd” och ”Studieskulder och 

inbetalning av studiestöd”. 

Utbetalning och beviljning av studiestöd redovisas per kalenderår och 

läsår och innehåller främst uppgifter om antalet studerande som fått 

studiestöd och utbetalda belopp. 

Studieskulder och inbetalning av studiestöd redovisas per kalenderår 

och innehåller bland annat uppgifter om antalet låntagare, skuldbelopp, 

årsbelopp, inkomster och inbetalningar. 

Statistikens användare  
Riksdag, regering (särskilt Utbildningsdepartementet), myndigheter, 

kommuner, regioner, länsstyrelser, företag, finansmarknaden, 

intresseorganisationer, universitet, högskolor, forskare, studerande, 

massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 0,6 mnkr 

Antal årspersoner: 0,4 

Webbplats: www.csn.se 
 

https://bra.se/
http://www.csn.se/
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Domstolsverket 
Domstolsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att stödja 

och serva domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges 

Domstolar. 

Statistikområden 

Domstolarnas verksamhet  
Domstolsstatistiken redovisar antalet inkomna, avgjorda och 

balanserade mål och ärenden vid allmänna domstolar, 

förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnderna. 

Uppgifter om inkomna, avgjorda och balanserade mål och ärenden finns 

för samtliga domstolar. Andra variabler som redovisas är bl.a. 

omloppstid (handläggningstid), rättens sammansättning, förekomst av 

förhandlingar och förhandlingstid, uppgifter om antal tilltalade, 

häktningsförhandlingar, avskrivna mål, uppgifter om vad målet/ärendet 

rör, prövningstillstånd och ändringsfrekvens. 

Statistikens användare  
Domstolsstatistiken används bl.a. av Domstolsverket, domstolarna, som 

underlag för beräkning av arbetskraftsbehoven inom domstolarna samt 

planeringsarbete. Regeringskansliet med kommittéer, som underlag i 

lagstiftnings- och utredningsfrågor. Juridiska institutionerna vid 

universiteten, som underlag för forskning och undervisning. Media, som 

underlag för nyhetsrapportering och artiklar. Allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 0,1 mnkr 

Antal årspersoner: 0,1 

Webbplats: www.domstol.se/domstolsverket 
 

Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket (ESV) utvecklar och förvaltar den ekonomiska 

styrningen av den statliga verksamheten. ESV utför revision av Sveriges 

hantering av EU-medel samt främjar för en effektiv och korrekt 

hantering av dessa medel. Som statens koncernfunktion har ESV 

kontroll på statens finanser genom att ta fram underlag till statens 

finansiella sparande samt underlag till årsredovisningen för staten. 

Underlag till årsredovisningen för staten består av utfallet för statens 

budget samt statens resultaträkning, balansräkning och 

finansieringsanalys. 

https://www.domstol.se/domstolsverket/
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Statistikområden 

Utfallet av statsbudgeten  
Tidsserier, statens budget m.m. ingår i Sveriges officiella statistik. 

Statistiken beskriver utfall per utgifts- och inkomstområde, 

realekonomisk fördelning samt ändamålsfördelning av utgifter i olika 

skärningar. Statistiken redovisar även statens resultat- och 

balansräkning samt statsskulden. Tabellerna omfattar som regel utfall 

för år 1995–2020 redovisat i löpande priser i svenska kronor. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, myndigheter, internationella organisationer, forskare 

och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 22,7 mnkr 

Antal årspersoner: 14,3 

Webbplats: www.esv.se 
 

Energimyndigheten 
Energimyndigheten är förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor om 

användning och tillförsel av energi. Energimyndigheten har till uppdrag 

att verka för att Sveriges energisystem utvecklas till att bli ekologiskt 

och ekonomiskt hållbart. Energimyndigheten strävar efter en 

helhetssyn som tydliggör sambandet mellan energifrågorna och 

samhällets olika delar. Målen är att bidra till att klimatmålet uppfylls, 

förnybara energislag ökar, effektiv och hållbar energianvändning, 

kostnadseffektiv, säker och trygg energiförsörjning med låg negativ 

inverkan på hälsa, miljö och klimat samt att skapa förutsättningarna för 

att forskning inom energiområdet kan leda till nya tjänster och företag 

på befintliga och nya marknader med miljö och energi i fokus.  

Statistikområden 

Tillförsel och användning av energi 
Inom området produceras ett flertal produkter t.ex. Årlig energistatistik 

för industri, småhus, flerbostadshus och lokaler, månatlig elstatistik, 

månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik, kvartalsvis bränslestatistik, 

årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), Transportsektorns 

energianvändning samt oljeleveranser som är en årlig kommunvis 

redovisning. Därutöver framställs produkterna energianvändningen 

inom byggsektorn, fiskesektorn, skogsbruket, inrikes sjöfart, fritidshus 

samt jordbruket, vilka är intermittenta undersökningar. 

http://www.esv.se/
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Energibalanser  
Här beskrivs för år och kvartal hela energiflödet för olika energibärare 

från utvinning och import, via omvandling fram till inhemskt nyttjande 

och export.  

Prisutvecklingen inom energiområdet  
Årlig statistik på överföring av el (nättariffer) och månatlig statistik 

över priser på elenergi framställs. Dessutom görs statistik om energi-

priser på naturgas och el (halvår). Produktion av obearbetade 

trädbränslen och solceller är nya. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Infrastrukturdepartementet, 

Miljödepartementet, Finansdepartementet, kommuner, länsstyrelser, 

SCB, Naturvårdsverket, Konjunkturinstitutet, Boverket, 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vägverket och 

Skogsstyrelsen, oljebolag, kraftproducenter, branschorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänheten, Internationellt IEA, Eurostat, 

EU-kommissionen, Energi Unionen, OECD, FN. 

Kostnad för officiell statistik: 50,1 mnkr 

Antal årspersoner: 9,0 

Webbplats: www.energimyndigheten.se 
 

Finansinspektionen 
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka 

finansmarknaden. Det övergripande målet är att verka för ett stabilt 

finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott 

konsumentskydd. Finansinspektionen utvecklar regler och kontrollerar 

att företagen att företagen följer dem samt analyserar risker som kan 

medföra instabilitet i det finansiella systemet. 

Statistikområden 

Finansräkenskaper  
Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och 

finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i 

samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur 

överskotten placeras och hur underskotten finansieras. 

Aktieägarstatistik  
Statistik över aktieägandet i Sverige tas fram halvårsvis.  

http://www.energimyndigheten.se/
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Finansiella företag utom försäkring  
Statistik över tillgångar, skulder och resultatposter m.m. inklusive 

diverse specifikationer i företagen på finansmarknaden produceras 

kvartalsvis respektive årligen. 

Försäkring  
På årsbasis redovisas uppgifter om de större försäkringsbolagens 

resultat- och balansräkning. Information erhålls även av resultat-

analysen dvs. resultatet uppdelat efter försäkringsgren. Kvartalsvis 

inhämtas uppgifter om bolagens placeringar i olika former av 

tillgångsslag uppdelade på olika kategorier av låntagare. Uppgifter finns 

också om bolagens finansiella skulder indelade i långivarkategorier 

samt periodens direktavkastning. 

Statistikens användare  
Riksdag, regering särskilt Finansdepartementet, Riksbanken, SCB, 

Konjunkturinstitutet, finansmarknaden, branschorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare och 

studerande. 

Kostnad för officiell statistik: 15,1 mnkr 

Antal årspersoner: 0,1 

Webbplats: www.fi.se 
 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. 

Myndighetens uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga 

sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda 

befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid 

de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Myndighetens 

uppdrag inkluderar att sammanställa, analysera och förmedla kunskap 

om bl.a. psykisk hälsa, sexuell hälsa och levnadsvanor. 

Statistikområden  

Från den 1 augusti 2021 ingår Folkhälsomyndigheten i det officiella 

statistiksystemet och är en statistikansvarig myndighet. 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för statistikområdena Folkhälsans 

utveckling respektive Smittskydd. Under 2022 arbetar myndigheten med 

att ta fram de första statistikprodukter som ska ingå i dessa 

statistikområden.  

http://www.fi.se/
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Folkhälsans utveckling 

I statistikområdet kommer statistikprodukter med fokus på 

befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor att ingå. 

Smittskydd 

I statistikområdet kommer statistikprodukter med fokus på smittskydd 

och hälsoskydd att ingå. 

Statistikens användare 

Idag används Folkhälsomyndighetens statistik av riksdag, regering, 

statliga myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser, 

intresseorganisationer, massmedia, allmänheten, universitet, 

högskolor, forskare, studerande, OECD, Eurostat och WHO. 

Myndigheten ser att dessa grupper även kommer att vara användare för 

den officiella statistik som myndigheten kommer att producera 

framöver.  

Webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se  
 

Försäkringskassan 
Försäkringskassan administrerar många av de försäkringar och bidrag 

som ingår i socialförsäkringen. Den svenska socialförsäkringen gäller 

för alla som bor eller arbetar i Sverige. Totalt finns det drygt 50 olika 

förmåner eller bidrag inom socialförsäkringen. 

Statistikområden 

Stöd till familjer och barn 
Årlig statistik framställs över föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning 

graviditetspenning, underhållstöd, barnbidrag och bostadsbidrag. 

Statistiken visar bland annat antal personer eller hushåll som erhåller 

ersättning, utbetalda belopp och antal ersatta dagar. 

Stöd vid sjukdom och funktionsnedsättning  
Årlig statistik framställs över sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk- 

och aktivitetsersättning, närståendepenning, smittbärarpenning, 

arbetsskadelivräntor och yrkesskadelivräntor, assistansersättning, 

bilstöd, handikappersättning, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, 

merkostnadsersättning och tandvårdsstöd. Statistiken visar bland annat 

antal personer, utbetalade belopp och antal ersatta dagar, avslutade och 

pågående sjukfall samt ohälsomåtten sjuktal, sjukpenningtal och 

ohälsotal. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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Statistikens användare 
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, 

företag, finansmarknaden, branschorganisationer, intresse-

organisationer, internationella organisationer, Försäkringskassan, 

universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 32,7 mnkr 

Antal årspersoner: 14,7 

Webbplats: www.forsakringskassan.se 
 

Havs- och vattenmyndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljö-

området för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av 

sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde 

vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljö-

politiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. 

Statistikområden 

Fiske   
Inom statistikområdet fiske ingår för närvarande uppgifter om 

yrkesfiskets fisk- och skaldjursfångster, försäljningsvärdet i första 

handelsledet, uppgifter om fiskefartyg i det havsbaserade yrkesfisket 

samt information om fritidsfisket.   

Statistiken över yrkesfisket i havet (Det yrkesmässiga fisket i havet) 

redovisas både per månad och per år. Den statistik som redovisas per år 

är uppdelad på de havsområden där fisken fångats samt på den 

kuststräcka som fisken landats. De månadsvisa rapporterna är uppdelad 

på kuststräcka där fisken landas och innehåller inte någon 

fartygsstatistik.    

Statistiken om yrkesfiske i sötvatten (Det yrkesmässiga fisket i 

sötvatten) framställs årsvis och redovisas uppdelat på de fyra stora 

sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt övriga inlandsvatten 

där yrkesfiske bedrivs.    

Statistiken över fritidsfisket i Sverige (Fritidsfiske) inkluderar bland 

annat uppgifter om antal fritidsfiskare, antal fiskedagar, fångster, 

använda redskap och kostnader för fisket.   

Havs- och vattenmiljö   
I den officiella statistiken om havs- och vattenmiljön ingår 

statistikprodukterna Kust och hav - Miljötillstånd: Tillförsel av fosfor 

och kväve till kusten samt Sötvatten - Miljötillstånd. Den förstnämnda 

http://www.forsakringskassan.se/


 

  SCB – Sveriges officiella statistik 2021, del 1. Årsrapport  40 

produkten redovisar årligen statistik över tillförsel av fosfor och kväve 

till kusten uppdelat per havsbassäng.  Den officiella statistiken över 

miljötillståndet i sötvatten visar resultat från provtagningar i vatten 

som valts ut för att visa på miljösituationen i vatten som är relativt 

opåverkade av mänsklig aktivitet. Statistiken redovisas vart tredje år.  

Statistiken inkluderar uppgifter om:   

1. Fisk i sjöar 

2. Växtplankton i sjöar 

3. Fosfor i sjöar och vattendrag 

4. Kväve i sjöar och vattendrag 

5. Fisk i vattendrag 

6. Nitrat i grundvatten 

7. Alkalinitet i grundvatten 

8. Försurningspåverkan i grundvatten 

9. Klorid i grundvatten 

Statistikens användare 
Riksdag, Regeringskansliet, särskilt Miljödepartementet samt 

Näringsdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 

Vattenmyndigheterna, länsstyrelser, kommuner, 

branschorganisationer, miljöorganisationer, internationella 

organisationer, massmedia, skolor och universitet samt allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 3,3 mnkr 

Antal årspersoner: 0,3 

Webbplats:  www.havochvatten.se 
 

Jordbruksverket 
Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) har som förvaltningsmyndighet 

inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten 

landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett 

gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela 

landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Det 

innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen 

informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de 

politiska besluten inom verksamhetsområdet, t.ex. genom att arbeta 

med livsmedelsstrategin. En av verkets huvuduppgifter är 

administration av EU:s jordbrukspolitik. 

Statistikområden 

Jordbrukets ekonomi  
Här redovisas (a) värdet av jordbrukssektorns produktion och kostnader 

för denna produktion, (b) intäkter och kostnader för grupper av 

https://www.havochvatten.se/
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jordbruksföretag samt (c) totala inkomster för jordbrukarhushållen. 

Undersökningarna är årliga. 

Jordbrukets produktion  
Årlig statistik tas fram om skördar samt både årlig och månatlig statistik 

om slakt samt produktion av mjölk och mejeriprodukter. 

Jordbrukets struktur 
Årlig redovisning görs av arealanvändning och djurhållning inom 

jordbruket. Intermittent redovisas jordbruksföretagen efter storlek, 

driftsinriktning, belägenhet samt jordbruksföretagare efter ålder m.m. 

Prisutveckling i jordbruket  
Här ingår producentpriser på jordbruksprodukter och priser på jord-

brukets produktionsmedel samt prisindexserier inom dessa båda 

områden. Denna statistik är månatlig och årlig. Dessutom redovisas 

årligen markpriser och intermittent arrendepriser på jordbruksmark. 

Vattenbruk  
Vattenbruk och akvakultur omfattar odling av alla slags djur och växter i 

vatten. Statistiken är årlig och belyser produktionen inom svenskt 

vattenbruk samt speglar vattenbrukets företagsstruktur. 

Djurhälsa  
Årlig statistik har tagits fram för åren 2006-2013. Området är för 

närvarande vilande. 

Sysselsättning i jordbruket  
Redovisning sker intermittent av arbetskraften i jordbruket fördelad 

efter arbetstider och kön (2021, 2023). 

Statistikens användare 
Merparten av statistiken in jordbruksområdet är reglerad av EU och tas 

fram på samma sätt i alla medlemsstater. EU-kommissionen är därmed 

en viktig användare. Nationellt används statistiken av riksdag och 

regering, framför allt Näringsdepartementet, Agrifood, kommuner, 

länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänhet. 

Kostnad för officiell statistik: 42,1 mnkr 

Antal årspersoner: 16,5 

Webbplats: www.jordbruksverket.se 
 

http://www.jordbruksverket.se/
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Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen (KemI) är den centrala tillsynsmyndigheten med 

ansvar för kemikaliekontrollen och lyder under Miljödepartementet. 

Myndigheten arbetar enligt Miljöbalken med inspektioner av importörer 

och tillverkare av kemikalier och med godkännande av de bekämpnings-

medel som får användas i Sverige. Vid KemI förs register över 

kemikalier. Nationellt arbete är också vägledningen av lokala tillsyns-

myndigheter liksom det kontinuerliga arbetet med att minska riskerna 

vid kemikaliehantering. Myndigheten är samordnande myndighet för 

miljömålen giftfri miljö och giftfritt från början. En stor del av 

myndighetens arbete sker inom europeiska gemenskapens olika organ 

med expertdeltagande vid riskbedömningar, klassificeringar och 

användningsbegränsningar. Myndighetens arbete finansieras genom 

skattemedel, avgifter för importörer och tillverkare av kemiska 

produkter och genom bekämpningsmedelsavgifter. 

Statistikområden 

Kemikalier, försäljning och användning 
Statistik tas fram baserad på Kemikalieinspektionens produktregister 

och register över bekämpningsmedel. Redovisning sker årligen av 

försäljning, import, tillverkning, faroklasser och användning för ämnen 

och kemiska produkter. Statistik framställs även över antal sålda 

hektardoser till jordbruket och användning av bekämpningsmedel i 

jordbruk och trädgård, skogsbruk, industri, kommersiell frukt-

trädgårdsodling och hushållsanvändning. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, Miljödepartementet, myndigheter, kommuner, 

länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 1,7 mnkr 

Antal årspersoner: 0,9 

Webbplats: www.kemi.se 
 

Konjunkturinstitutet 
Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som sorterar under 

Finansdepartementet. Myndighetens prognoser används som 

beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. 

Konjunkturinstitutet analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i 

Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. 

https://www.kemi.se/
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Statistikområden 

Hushållens inköpsplaner 
Konjunkturbarometern Hushåll är en månatlig tendensundersökning 

riktad till hushåll. Undersökningen belyser attityder och förväntningar 

om den egna ekonomin och Sveriges ekonomi, samt avsikter rörande 

olika köp och sparande. 

Statistikens användare 
För konjunkturprognoser av Konjunkturinstitutet, Finans-

departementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Övriga användare är 

till exempel forskare, banker och massmedia. 

Kostnad för officiell statistik: 2,5 mnkr 

Antal årspersoner: 0,1 

Webbplats: www.konj.se 
 

Kulturanalys 
Myndigheten för kulturanalys uppgift är att, med utgångspunkt i de 

nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa 

effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I 

uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom kulturområdet 

och inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet. 

Kulturanalys ska bistå regeringen med underlag och rekommendationer 

som kan ligga till grund för utveckling och omprövning av kultur-

politiken. 

Statistikområden 

Kulturmiljövård  
Statistiken innehåller uppgifter om bland annat skyddade byggnader 

och fornlämningar. 

Museer  
Statistiken innehåller uppgifter om museers organisation, personal, 

ekonomi, samlingar och verksamhet. Undersökningen är årligen 

återkommande.  

Samhällets kulturutgifter  
Statistiken innehåller uppgifter om statens, kommunernas och 

regionernas utgifter för kultur samt ibland även hushållens utgifter för 

kultur. Undersökningen genomförs årligen. 

https://www.konj.se/
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Statistikens användare  
Riksdag, regering särskilt Kulturdepartementet, myndigheter, 

kommuner, regioner, regionala institutioner, branschorganisationer, 

intresseorganisationer, forskare, studerande och media. 

Kostnad för officiell statistik: 6,4 mnkr 

Antal årspersoner: 3,6 

Webbplats:  www.kulturanalys.se 
 

Kungliga biblioteket 
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första 

lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer 

som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även audio-

visuellt och elektroniskt material. KB sparar materialet för framtida 

generationer. 

KB har också ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den 

svenska bibliotekssektorn. Uppdraget innebär bland annat att utöva 

nationell överblick, främja samordning och att samla in statistik 

Statistikområden 

Bibliotek 
Årlig statistik om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet, 

Författarfonden, Kulturrådet, SKR, kommuner, regioner, RKA, friskolor, 

biblioteksorganisationer, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 1,9 mnkr 

Antal årspersoner: 1,3 

Webbplats: www.kb.se 
 

Medlingsinstitutet 
En huvuduppgift för Medlingsinstitutet (MI) är att verka för en väl 

fungerande lönebildning. Medlingsinstitutet är den centrala 

myndigheten för den statliga medlingsverksamheten och ansvarar för 

att medla i tvister på arbetsmarknaden. Medlingsinstitutet är statistik-

ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. 

http://www.kulturanalys.se/
http://www.kb.se/
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Statistikområden 

Löner och arbetskostnader 
I området ingår en årlig individbaserad lönestrukturstatistik för tjänste-

män respektive arbetare i privat sektor, regioner, primär-kommuner 

samt statlig sektor. Denna statistik, som till stor del baseras på 

parternas förhandlingsstatistik, ger information om löner efter bl.a. 

näringsgren, ålder, kön, yrke och utbildningsnivå. För samma sektorer 

görs även en månatlig konjunkturlönestatistik. Med undantag för statlig 

sektor bygger denna på summariska uppgifter. Statistiken ger, genom 

att den successivt kompletteras med uppgifter om retroaktiva löne-

utbetalningar, en god bild av löneförändringarna. 

Statistikens användare  
Riksdag, regering särskilt Arbetsmarknadsdepartementet, Finans-

departementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, intresse-

organisationer, internationella organisationer, universitet, högskolor, 

forskare, studerande, massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 41,2 mnkr 

Antal årspersoner: 2,7 

Webbplats: www.mi.se 
 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig 

kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och 

familjerådgivning. MFoF arbetar också för att internationella 

adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. 

Myndighetens huvuduppdrag är att samla och tillgängliggöra den 

senaste kunskapen för beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar 

med föräldraskapsstöd, familjerådgivning och familjerätt. Samt att se 

till att adoptioner av barn till Sverige sker enligt lag och på ett etiskt 

godtagbart sätt. I all verksamhet ska barnets rättigheter främjas som det 

uttrycks i barnkonventionen.   

Statistikområden 

Familjerätt 
Årlig statistik som bland annat omfattar uppgifter om antal barn som 

berörts av samarbetssamtal, antal barn som varit aktuella i vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar, antal barn i beslut om 

umgängesstöd, samt antal medgivandeutredningar i anslutning till 

internationella adoptioner. 

http://www.mi.se/
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Familjerådgivning 
Årlig statistik som bland annat omfattar uppgifter om antal personer 

som besökt kommunal familjerådgivning, antal ärenden och samtal 

under året samt ärendenas karaktär. 

Statistikens användare  
Riksdag, regering särskilt Socialdepartementet och Justitie-

departementet, kommuner, regioner, företag, intresseorganisationer, 

universitet, högskolor, forskare, studerande, yrkesverksamma, 

massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 0,7 mnkr  

Antal årspersoner: 0,3 

Webbplats: www.mfof.se 
 

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö 

tillsammans med andra. Naturvårdsverket bygger sitt arbete på kunskap 

och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Naturvårdsverket är 

en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. 

Myndighetens stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första 

hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och 

ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera. Statistikproduktionen 

styrs i hög grad av den internationella rapporteringen och 

uppföljningen av miljömålen. Naturvårdsverket har statistikprodukter 

inom områdena Avfall, Utsläpp och Miljötillstånd. 

Statistikområden 

Utsläpp  
Statistiken för utsläpp är uppdelad efter recipient, dvs. utsläpp till luft 

och till vatten. Utsläpp till luft belyser årligen nationella utsläpp som 

påverkar luftkvalitet och klimat. De utsläpp av luftföroreningar som 

redovisas är de som omfattas av EU:s takdirektiv (2016/2284/EU) samt 

ytterligare ett tiotal luftföroreningar. Klimatpåverkande gaser redovisas 

som summan koldioxidekvivalenter av utsläppen av koldioxid, lustgas, 

metan och fluorerade gaser. Statistiken för utsläpp till vatten från 

tillståndspliktiga avloppsreningsverk och industri med rening i egen 

regi sammanställs vartannat år. De utsläpp som redovisas är 

näringsämnen och syreförbrukande substanser som har övergödande 

verkan samt metaller. Dessutom redovisas reningsverkens produktion 

och användning av slam samt dess innehåll av vissa föroreningar. 

Avfall  
Publiceringen av statistik över avfall avser mängder avfall som 

uppkommer i Sverige, fördelat på olika avfallsslag och näringsgrenar. 

http://www.mfof.se/
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Även statistik över behandling av avfall i Sverige redovisas. Med 

behandling avses materialåtervinning, återvinning på annat sätt samt 

bortskaffande. Denna statistik tas fram vartannat år, senaste 

publiceringen skedde 2020 avseende 2018. Dessutom publiceras årligen 

statistik om förpackningar och återvinningsgraden av 

förpackningsavfall som uppkommer i Sverige. 

Miljötillstånd  
Tidsserier för centrala miljökvalitetsparametrar för uppföljning av 

miljömålen och för internationell rapportering för områdena 

luftkvalitet och miljögifter tas fram årligen eller med längre 

tidsintervall beroende på naturtyp. 

Miljöbalkens tillämpning 
För närvarande finns ingen officiell statistik för området. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Miljödepartementet, Näringsdepartementet, 

miljödomstolar, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket, General-

läkaren, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, 

Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, 

Energimyndigheten, Trafikanalys, Jordbruksverket, SCB, SLU, 

Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, företag, branschorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänheten.  

Kostnad för officiell statistik: 0,9 mnkr 

Antal årspersoner: 0,6 

Webbplats: www.naturvardsverket.se 
 

Pensionsmyndigheten 
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den 

allmänna pensionen och samtidigt informera om hela pensionen till 

pensionssparare, blivande pensionärer och pensionärer. 

Statistikområden 

Stöd vid ålderdom 
I statistikområdet Stöd vid ålderdom ingår årlig statistik över den 

allmänna pensionen. I den allmänna pensionen ingår inkomstpension, 

premiepension, tilläggspension och garantipension. Andra förmåner 

som ingår i området är inkomstpensionstillägg, äldreförsörjningsstöd, 

bostadstillägg till pensionärer, barnpension, efterlevandestöd till barn, 

efterlevandepension till vuxna och efterlevandelivräntor enligt 

socialförsäkringsbalken.  

http://www.naturvardsverket.se/
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Statistikens användare 
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, regioner, länsstyrelser, 

finansmarknaden, fondbolag och branschorganisationer, 

intresseorganisationer, internationella organisationer, universitet, 

högskolor, forskare, studerande, massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 2,2 mnkr 

Antal årspersoner: 0,1 

Webbplats: www.pensionsmyndigheten.se 
 

Riksgälden 
Riksgäldskontoret (Riksgälden) är statens centrala finansförvaltning 

och har även uppdrag inom finansiell stabilitet. Ett av Riksgäldens 

huvuduppdrag är att förvalta statsskulden och ta upp lån för statens 

räkning på den svenska och internationella räntemarknaden. Målet är 

att göra det på ett sätt som långsiktigt minimerar kostnaden för 

statsskulden samtidigt som risker beaktas. Riksgäldens uppgift är att 

låna pengar när statens utgifter är större än inkomsterna, det vill säga 

för att täcka underskott i statsbudgeten (statens nettolånebehov). 

Riksgälden lånar också för att ersätta tidigare tagna lån som förfaller 

och ska återbetalas. 

Statistikområden 

Statlig upplåning och statsskuld  
Inom området produceras statistik över utfallet av statens 

nettolånebehov och den svenska statsskulden. Statistiken över statens 

nettolånebehov bygger på de statliga betalningar som gjorts under en 

månad. Statens nettolånebehov är detsamma som statsbudgetens saldo 

med omvänt tecken. Statistiken över den svenska statsskulden 

innehåller en sammanställning av de statsobligationer, 

statsskuldsväxlar och andra finansiella instrument som Riksgälden vid 

var tid har utestående. Statistikprodukterna är månatliga. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, myndigheter, finansmarknaden, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 3,8 mnkr 

Antal årspersoner: 2,3 

Webbplats: www.riksgalden.se 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.riksgalden.se/
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SCB  
SCB utvecklar, framställer och sprider statistik samt samordnar 

systemet för den officiella statistiken. SCB ansvarar även för att 

samordna den europeiska statistiken då SCB har utsetts till National 

Statistical Institute. 

I sin anslagsroll har myndigheten ansvar för att producera officiell 

statistik inom ett flertal områden; arbetsmarknad, befolkning, boende, 

byggande och bebyggelse, handel med varor och tjänster, hushållens 

ekonomi, levnadsförhållanden, demokrati, miljö, nationalräkenskaper, 

näringsverksamhet, offentlig ekonomi, priser och konsumtion samt 

utbildning och forskning. I anslagsrollen har SCB också ansvar för att 

genomföra andra uppgifter enligt förordningen med instruktion, bland 

annat att följa upp kvaliteten i både den officiella och europeiska 

statistiken. 

I sin uppdragsroll producerar SCB officiell statistik för andra 

statistikansvariga myndigheter och annan statistik som ligger nära 

kärnverksamheten. SCB genomför även vissa andra uppgifter, bl.a. i 

samband med företagsregistret och bedriver internationell 

konsultverksamhet. 

Statistikområden 

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider  
Inom området produceras Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) för 

varje kvartal som snabbt och med hög precision ska beskriva 

förändringarna av antalet anställda på detaljerad näringsgrens- och 

regional nivå. Dessutom tas Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS) fram som innehåller årlig information om sysselsättning, 

pendling, näringsstruktur, personalstrukturen i företag och på arbets-

ställen samt belyser händelser och flöden på arbetsmarknaden. 

Yrkesstatistik från yrkesregistret framställs och syftar i första hand till 

att ge årlig information om den arbetande befolkningens fördelning på 

olika yrkesgrupper samt att belysa yrkesutvecklingen inom olika 

branscher och samhällssektorer. 

Lönesummor 
I området ingår statistik som kvartalsvis belyser nivå och utveckling av 

lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt som baseras på 

arbetsgivarnas skattedeklarationer. Även årlig lönesummestatistik 

baserad på arbetsgivardeklarationer på individnivå samt årliga 

kontrolluppgifter tas fram och syftet är bl.a. att ge en bild av de skatte-

pliktiga lönernas och sociala ersättningarnas fördelning och utveckling. 

Källan för båda dessa är uppgifter från Skatteverket. 

Arbetskraftsundersökningarna 
Statistiken beskriver arbetsmarknadssituationen (nuläge och 

utveckling) för befolkningen 15–74 år i termer av sysselsättning, 
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arbetslöshet, arbetade timmar m.m. AKU är den viktigaste källan för att 

löpande under året beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Statistiken redovisas varje månad, kvartalsvis och årligen. AKU är 

reglerad av internationella konventioner och förordningar. 

Vakanser och arbetslöshet 
Kvartalsvis produceras konjunkturstatistik över uppgifter om antal 

lediga jobb och vakanser (obemannade lediga jobb som omedelbart kan 

tillträdas, dvs. den otillfredsställda efterfrågan på arbetskraft) fördelat 

på näringsgren, region och arbetsställets storlek. 

Sjuklöner 
Statistiken syftar till att belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden, 

som är den period då arbetsgivaren betalar sjuklön om en arbetstagare 

är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Insamlingen sker 

månadsvis och publicering sker varje kvartal. 

Befolkningens storlek och förändringar  
Befolkningsstatistiken belyser grundläggande demografiska variabler; 

födda, avlidna, utrikes- och inrikes flyttningar, folkökning, cirkulär 

migration samt folkmängd m.m. med fördelning efter hela riket, län, 

kommuner, ålder, kön m.m. Befolkningsstatistiken baseras på registret 

över totalbefolkningen som bygger på aviseringar från Skatteverkets 

folkbokföringsregister. 

Befolkningens sammansättning 
Befolkningsstatistiken beskriver befolkningens sammansättning, 

fördelad på kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskap för 

hela riket, län, kommuner m.m. Statistikområdet beskriver även 

hushållens antal och sammansättning. Dessutom ingår folk- och 

bostadsräkningar (FoB) 1960–1990 i statistikområdet. 

Befolkningsframskrivningar 
Varje år görs framskrivningar av Sveriges befolkning som redovisas efter 

ålder, kön samt födelseland (olika födelselandsgrupper) huvudsakligen 

som underlag för samhällsplanering.  

Vart tredje år (senast 2021) görs en mer omfattande analys av 

utvecklingen och de långsiktiga antagandena förändras. Då redovisas 

även ett antal alternativa framskrivningar om den framtida 

utvecklingen. De mellanliggande åren uppdateras antagandena främst 

de för de närmast kommande åren. 

Invandring och asylsökande 
Årlig statistik tas fram som beskriver in- och utvandring och asyl-

sökande efter ett flertal egenskaper, t.ex. kön, ålder och medborgarskap. 

Uppgifter om asylsökande och grund för bosättning bygger på 

administrativa uppgifter från Migrationsverket. 
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Bostadsbyggande och ombyggnad 
Bostadsbyggnadsstatistik och ombyggnad produceras både för år och 

kvartal och ger information om bostadsbyggandets utveckling med 

avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter samt 

ombyggnad och rivning av flerbostadshus. Inom området ingår också 

redovisning av bostadsbeståndet som baseras på det nationella 

lägenhetsregistret. Statistiken tas fram årligen och redovisas efter 

hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek samt 

regionalt.  

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler  
Bygglovsstatistiken publiceras kvartalsvis och omfattar alla 

nybyggnadsprojekt avseende bostäder och lokaler som kräver bygglov. 

Ett syfte med statistiken är att den tillsammans med annan statistik ska 

utgöra en konjunkturindikator för byggsektorn. 

Byggnadskostnader  
Inom området framställs statistik som ger underlag för att belysa priser 

och prisutveckling samt teknisk utformning för nyproduktion av 

bostäder. Undersökningen är årlig. 

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus  
Här ingår den årliga Intäkts- och kostnadsundersökningen för fler-

bostadshus. Den belyser intäkter och kostnader för flerbostadshus samt 

långfristiga skulder och utgifter för ombyggnad. Undersökningen 

genomförs inte under 2021 eftersom en översyn pågår för att göra om 

undersökningsdesignen, underlätta för uppgiftslämnare och kartlägga 

alternativa datakällor. Även outhyrda bostadslägenheter i 

flerbostadshus undersöks intermittent för att belysa antalet outhyrda 

lägenheter som är lediga till uthyrning samt antalet övriga outhyrda 

lägenheter. 

Bostads- och hyresuppgifter  
Statistiken belyser hyror och hyresförändringar i bostadslägenheter med 

hyresrätt. I området ingår även statistik för nybyggda hyres- och 

bostadsrättslägenheter som ger information om hyror och avgifter/ 

insatser för olika lägenhetstyper i olika delar av landet och andelen 

outhyrda eller osålda. Samtliga undersökningar är årliga. 

Fastighetspriser och lagfarter  
Statistiken framställs års-, kvartals- och månadsvis och avser att ge en 

allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om 

priser och prisutvecklingen på försålda småhus, hyreshus, 

industrienheter och lantbruk.  

Fastighetstaxeringar  
Statistiken över fastighetstaxeringar är årlig och visar utfallet av de 

allmänna, särskilda och förenklade fastighetstaxeringarna. I 

fastighetstaxeringsstatistiken redovisas uppgifter om taxeringsvärden, 



 

  SCB – Sveriges officiella statistik 2021, del 1. Årsrapport  52 

antal taxeringsenheter, arealer m.m. för Sveriges samtliga 

taxeringsenheter. 

Inrikeshandel  
Inom statistikområdet genomförs undersökningar som mäter 

omsättningsutvecklingen månadsvis inom detaljhandeln och med 

kvartalsvisa publiceringar för partihandel och andra tjänstenäringar. 

Inom undersökningen produceras också månadsvis statistik över 

hushållens konsumtion. Dessutom ingår en årlig undersökning om 

livsmedelsförsäljningen fördelad på varugrupper. Tjänsteproduktions-

index framställs månatligen för att beskriva tjänstesektorns produktion. 

Statistiken redovisas också fördelat på olika branschgrupper. 

Utrikeshandel med varor  
Statistiken belyser Sveriges export och import av varor till och från 

andra länder. Utrikeshandelsstatistiken publiceras månadsvis i löpande 

priser, samtidigt publiceras även utvecklingen i fasta priser i form av 

indextal. 

Inkomster och inkomstfördelning  
Inom statistikområdet beskrivs inkomster och inkomstfördelningen för 

individer och hushåll. Statistiken, som är årlig, belyser inkomstens 

fördelning bland hushållen och inkomststrukturen med hänsyn tagen 

till egna inkomster samt skatter och transfereringar. Statistiken är 

totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar. 

Statistikområdet innehåller också uppgifter över hushållens tillgångar 

och skulder som ger information om förmögenhetens sammansättning 

och utveckling. Den belyser också fördelningen av finansiella och reala 

tillgångar samt skulder, för individer och hushåll. Den senast 

publicerade statistiken avser 2007. 

Även statistik om hushållens boende ingår i området. Det är en årlig 

redovisning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken 

ger information om boendeform och utrymmesstandard för hushåll och 

individer. 

Hushållens utgifter 
Undersökningen om Hushållens utgifter är en intermittent 

urvalsundersökning som vänder sig till hushållen. Den belyser utgifter 

bland olika hushållsgrupper och ger även en bild av hur hushållen 

handskas med sina ekonomiska förutsättningar. Motsvarande 

undersökningar genomförs i alla EU-länder.  

Inom statistikområdet redovisas också uppgifter från undersökningen 

om hushållens boendeutgifter. Den genomförs regelbundet och belyser 

mer ingående hushållens boendeutgifter i olika upplåtelseformer, och 

sätter utgifterna i relation till hushållens inkomster. 
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Studieförbunden 
Statistiken samlas in två gånger om året och syftet med undersökningen 

är att få en uppfattning om antal deltagare per studieförbund, ålder och 

kön. Statistiken visar också vilka arrangemang deltagarna deltar i och 

inriktning på arrangemanget. 

Levnadsförhållanden 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), genomförs årligen 

som intervjuundersökning bland ett urval av personer i befolkningen 

som har fyllt minst 16 år. ULF ger information om levnadsförhållanden 

bland olika grupper i det svenska samhället. De områden som behandlas 

är arbetsmiljö, boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, 

sociala relationer, sysselsättning, trygghet och utbildning. 

Undersökningen är harmoniserad med den EU-reglerade 

undersökningen EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions). 

Detta gör det möjligt att jämföra uppgifter om bland annat inkomst, 

fattigdom, social utestängning, boende, arbete, utbildning och hälsa 

mellan olika länder i Europa.  

SCB tar fram övergripande statistik om barns levnadsförhållanden 

baserat på intervjuer med barnen själva och med barnet som 

redovisningsenhet. Det handlar om hur barnen mår, situationen i 

skolan, vad de gör på sin fritid samt relationen till kompisar, föräldrar, 

lärare och andra vuxna. Uppgifterna kan analyseras tillsammans med 

bakgrundsinformation om både barnen och föräldrarna. Under 2020–

2021 görs ett uppehåll i insamlingen till förmån för utvecklingsarbete. 

Inriktningen är att ta fram statistiken genom en fristående 

undersökning istället för att som tidigare ingå som en del av 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).  

SCB tar årligen fram registerbaserad statistik om barn och unga 0–21 år. 

Statistiken innehåller uppgifter om barns familjer, separationer mellan 

föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, barn med svensk/utländsk 

bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, 

föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden. 

SCB:s statistik och analyser avseende integration visar situationen för 

olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som 

arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. 

Statistiken publiceras årligen i Statistikdatabasen, analysrapporter och 

artiklar.  

Undersökningen Befolkningens it-användning visar tillgång och 

användning av it för befolkningen i åldern 16–85 år, statistiken tas fram 

årligen för bland annat mäta digitalisering. Områden som täcks in i 

undersökningen är it-säkerhet, it-kompetens, e-handel, användning av 

internet och datorer. Undersökningen är harmoniserad med den EU-

gemensamma undersökningen ICT usage in households and by 

individuals, vilket möjliggör europeiska jämförelser.  
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Tidsanvändningsundersökningen ger en bild av människors vardagsliv 

och visar hur befolkningen fördelar sin tid på olika aktiviteter, som 

fritids- och hemarbetsaktiviteter. Statistiken visar skillnader i kvinnors 

och mäns tidsanvändning, men också hur tidsanvändningen varierar i 

livets olika faser. Undersökningen genomförs vart 10:e år. 

Jämställdhet 
SCB:s arbete avser dels att, vartannat år, ta fram publikationerna På tal 

om kvinnor och män respektive Women and men in Sweden, dels att 

årligen ta fram och publicera aktuell jämställdhetsstatistik. I form av 

indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. I 

SCB:s arbete ingår vidare en årlig uppföljning av efterlevnaden av 14 § i 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt att stödja 

arbetet med att vidareutveckla jämställdhetsaspekten inom olika delar 

av statistiken. Produkten jämställdhetsstatistik fungerar som en 

samordnande funktion för analys av behov, för information och 

upplysning, för kontakter med andra länder samt för viss uppdrags-

verksamhet. 

Allmänna val  
I samband med val till riksdag, region- och kommunfullmäktige tas 

statistik över röstberättigade, valresultat, valdeltagande samt 

nominerade och valda kandidater fram. Motsvarande statistik framställs 

även i samband med val till Europaparlamentet. I samband med 

nationella folkomröstningar produceras i vissa fall statistik avseende 

röstberättigade, resultat och deltagande.  

Partisympatier 
En urvalsundersökning genomförs två gånger per år för att få 

information om medborgarnas parti-, EU- och eurosympatier i såväl 

hela som delar av väljarkåren.  

Miljöekonomi och hållbar utveckling 
Miljöräkenskaper är ett system av miljödata och ekonomiska data, 

utvecklat som ett satellitsystem till nationalräkenskaperna. Statistiken 

används bland annat för uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, 

uppföljning av indikatorer inom Agenda 2030 ramverket och som grund 

för samhällsekonomiska analyser. Data är fördelade på branscher, 

offentliga myndigheter och hushåll, med den indelning som används i 

nationalräkenskaperna. I miljöräkenskaperna ingår flera komponenter 

såsom: utsläpp till luft, konsumtionsbaserade utsläpp till luft, 

ekonomiska styrmedel som skatter och subventioner, materialflöden 

och miljösektorn. Den officiella statistiken om miljöräkenskaperna är 

årlig och även kvartalsvis för utsläpp till luft. Miljöräkenskaperna 

baseras på redan befintlig statistik och administrativa källor. Statistik 

om industrins miljöskyddskostnader tas fram årligen i en urvals-

undersökning och används t.ex. som underlag vid kostnadsberäkningar 

av kommande miljöåtgärder och miljöprogram framförallt av EU-

kommissionen. 
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Gödselmedel och kalk 
Statistiken ger underlag för uppföljning av nationella miljömål. För 

rapportering enligt internationella direktiv och konventioner som berör 

växtnäringsförluster till luft och vatten samt utsläpp av växthusgaser 

hämtas uppgifter från denna statistik. Den används även på regional 

nivå för utvärdering av åtgärder i jordbruket kopplat till växtnäring. 

Statistiken om gödselmedel och odlingsåtgärder visar användningen av 

växtnäringsämnen i stall- och mineralgödsel i olika grödor, samt ger 

information om hantering, lagring och spridning av stallgödsel från 

olika djurslag i jordbruket. Den belyser även förekomst och typ av träda, 

slåttervall, fånggrödor, jordbearbetning och kalkning. Den årliga 

försäljningsstatistiken över mineralgödsel omfattar kväve, fosfor, 

kalium och svavel och visar försäljningen till jord- och trädgårdsbruket. 

Även uppgifter om gödselmedlens innehåll av kadmium ingår. 

Statistiken över kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark belyser 

skillnader mellan tillförd och bortförd växtnäring, dvs. överskott som 

riskerar att orsaka miljöstörande utsläpp till luft och vatten, alternativt 

underskott som riskerar att leda till utarmning av marken.  

Markanvändning 
Årlig statistik publiceras inom produkterna Land- och vattenarealer, 

Torv, Skyddad natur och Formellt skyddad skogsmark, frivilliga 

avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Annan statistik 

inom området publiceras intermittent, vanligtvis vart femte år. Där 

ingår avgränsning av och statistik om tätorter, småorter, fritidshus-

områden, verksamhetsområden och handelsområden. Statistik 

publiceras även inom produkterna Markanvändningen i Sverige, 

Strandnära markanvändning, Grönytor i och omkring tätorter, samt 

Övrig markanvändning.  

Vattenanvändning 
Vattenanvändningsstatistiken omfattar den totala vattenanvändningen 

i Sverige fördelad på olika sektorer (hushållen, industrin, jordbruket och 

övriga sektorn) med geografisk fördelning. Statistiken produceras i stort 

sett med femårsintervall. 

Statistik över vatten- och avloppsanslutningar fördelad på regioner, län 

och kommuner tas fram vartannat eller vart tredje år. 

Nationalräkenskaper 
Nationalräkenskaperna sammanfattar och beskriver vårt lands 

ekonomiska aktiviteter och utveckling i form av ett kontosystem med 

kompletterande tabeller. Dessa beräkningar utgår från det 

internationella regelverket ”System of National Accounts” (SNA) samt 

styrs av ”European System of National and Regional Accounts” (ESA). 

De produkter som publiceras är produkträkenskaper (BNP), 

regionalräkenskaper samt finans- och sektorräkenskaper. 

Finansräkenskaper tillhör statistikområdet Finansmarknad. 

Regionalräkenskaper publiceras årsvis.  Produkträkenskaper samt 

finans- och sektorräkenskaper publiceras per år och kvartal. Statistiken 
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på årsbasis är mer detaljerad. Baserat på nationalräkenskaperna 

produceras även satellitberäkningar avseende hälsoräkenskaper och 

Socialt skydd (ESSPROS) samt tilläggstabeller för Excessive Deficit 

Procedure (EDP) och offentliga förvaltningens budgetuppgifter och 

tillägg till EU:s konvergenskriterier, EU-direktiv 2011/85. 

Hälsoräkenskaperna mäter utgifter för hälso- och sjukvård utifrån 

OECD:s manual A System of Health Accounts (SHA). Publicering sker 

årsvis. 

ESSPROS mäter utgifter för det sociala skyddets organisation, 

nuvarande ställning och utveckling. Publicering sker årsvis. 

Rapporteringen inom EDP (Excessive Deficit Procedure) baseras på 

beräkningarna för offentlig förvaltning i produkt-, sektor- och 

finansräkenskaperna. Dessa beräkningar avser offentliga förvaltningens 

sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier och publiceras 

två gånger per år. SCB är samordningsansvarig för EDP-beräkningarna 

gentemot Eurostat.  

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas 

budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder 

publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt 

tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där 

offentliga finanser skulle kunna påverkas. 

Näringslivets struktur  
Området innehåller flera undersökningar. Här ingår produkten 

Företagens ekonomi (FEK) som omfattar företagsstatistik för industri, 

bygg- och tjänstesektorn. Statistiken är årlig och belyser näringslivets 

struktur med avseende på produktion (för tjänstenäringarna fördelas 

produktionen även på produkter), förädlingsvärde, lönsamhet och 

finansiering m.m. Industrins varuproduktion (IVP) tas fram årligen och 

belyser den svenska industriproduktionens varufördelning (produktion 

av varor och industriella tjänster). Statistik om industrins förbrukning 

av varor och tjänster (INFI) produceras enligt ett rullande treårsschema 

varvid en tredjedel av industribranscherna undersöks respektive år.  

Undersökningen redovisar industrins råvaruförbrukning fördelat på 

bransch och Nationalräkenskapernas produktgrupper. 

Undersökningen Företagens lager avser att visa den kvartalsvisa 

utvecklingen av företagens lager fördelat på lagertyper, för det totala 

näringslivet och uppdelat på branscher. Undersökningen Balansstatistik 

genomförs kvartalsvis och belyser de icke-finansiella företagens 

betydelse på olika finansiella marknader genom att visa storleken på 

och förändringen av företagens finansiella tillgångar och skulder. 

Statistik om företagens utländska handelskrediter framställs kvartalsvis. 
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Undersökningen It-användning i företag genomförs årligen och 

framställer statistik om företagens användning av informations-och 

kommunikationsteknik (IKT) i syfte att mäta företagens digitalisering. 

Områden som undersöks är bland annat internetanvändning, miljö och 

digitalisering, användningar av robotar, e-handel, it-specialister och it-

säkerhet. 

Industriproduktionens utveckling 
Produktionsvärdeindex mäter månadsvis utvecklingen av svensk 

handel, tjänste- och varuproduktion. På kvartalsbasis publiceras även 

lagerkorrigerat produktionsvärdeindex. Industriproduktionsindex 

framställs månatligen för att beskriva den totala industrins produktion. 

Statistiken redovisas också med fördelning på bransch. 

Industrins kapacitetsutnyttjande 
Kvartalsvis produceras statistik över produktionskapacitetens 

utnyttjande inom industrin med fördelning på branscher. 

Industrins leveranser och order 
Månadsvis framställs statistik som belyser industrins orderingång och 

omsättning, totalt och fördelat på branscher samt uppdelat på import- 

och exportmarknad. 

Näringslivets investeringar 
Området innehåller två undersökningar. Investeringsenkäten belyser 

verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn och 

genomförs fyra gånger per år. Uppgifterna redovisas per bransch. 

Uppgifterna avseende innevarande år redovisas per kvartal, medan 

planerade investeringar för det kommande året redovisas för helåret. 

Undersökningen Företagens utgifter för it genomförs årligen och 

belyser utgifter och investeringar för data- och 

telekommunikationsutrustning, programvaror samt utgifter för it-

tjänster.  

Finanser för den kommunala sektorn 
Årlig statistik för kommuner och regioner samlas in via 

räkenskapssammandragen (RS) och ger information om ekonomi, 

nuläge och utveckling, på kommun- och regionnivå samt även på 

riksnivå. Statistikprodukten Kvartalsutfall för kommuner och regioner 

ger kvartalsvis information om kommunernas respektive regioners 

ekonomi på riksnivå. Årlig respektive kvartalsvis statistik om 

kommunernas och regioners finansiella tillgångar och skulder tas även 

fram. Inom statistikområdet framställs också årligen produkten 

Kommunalskatterna som gör det möjligt att följa utvecklingen över 

tiden av kommunala skattesatser och kommunalt skatteunderlag. Årlig 

statistik ger information om de aktiva offentligt ägda företagen inom 

stat, kommun och region. Årlig statistik publiceras också om alternativa 

utförare av tjänster inom vård, skola och omsorg som finansieras av den 

offentliga sektorn. Utöver detta utför SCB två gånger om året 
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beräkningar i de administrativa systemen för kommunalekonomisk 

utjämning och utjämning av LSS-kostnader. 

Beskattning 
Inom området produceras statistik över Taxeringsutfallet som 

sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår. 

Uppgifterna som utgörs av summauppgifter på kommunnivå innehåller 

information om såväl fysiska som juridiska personer. Redovisningen 

bygger på uppgifter som SCB får från Skatteverket i december varje år 

efter avslutad taxeringsperiod.  

Konsumentprisindex 
Konsumentprisindex (KPI) framställs månadsvis och ska mäta den 

genomsnittliga utvecklingen av priserna för den privata inhemska 

konsumtionen. KPI och KPIF (KPI med fast ränta) utgör de gängse 

måtten för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. 

Området omfattar även beräkningen av Harmoniserat index för 

konsumentpriser (HIKP), som är det gemensamma måttet på inflation 

inom EU/EES. I anslutning till KPI beräknas också ett antal 

kompletterande mått. 

Prisindex i producent- och importled 
De månadsvisa Prisindex i producent- och importled ska mäta den 

genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet för olika 

varugrupper. Området omfattar även det kvartalsvisa Tjänsteprisindex 

som ska mäta den genomsnittliga prisutvecklingen på tjänster i 

producentledet. 

Köpkraftspariteter 
Köpkraftsparitetsundersökningen utförs årligen och dess syfte är att ge 

underlag för internationella realekonomiska jämförelser. Statistiken är 

världsomspännande och utnyttjas i första hand vid volymjämförelser 

men har också stor användning för att jämföra prisnivåer (både totalt 

och för olika produktgrupper) och levnadskostnader. 

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader 
Byggnadsprisindex produceras årsvis och ger underlag för att belysa 

prisutvecklingen för nyproduktion av bostäder. Faktorprisindex mäter 

prisutvecklingen för olika produktionsfaktorer i byggverksamheten 

såsom material, löner, maskiner etc. Index för de olika produktions-

faktorerna sammanvägs till ett totalindex. Faktorprisindex beräknas för 

nybyggnad av flerbostadshus, gruppbyggda småhus och 

jordbruksbyggnader. Indexet tas fram för år, månad och kvartal. 

Forskning 
Statistikområdet består av ett flertal undersökningar vars syfte är att ge 

en bild av resursanvändningen inom forskning- och utveckling (FoU) i 

olika delar av ekonomin. FoU-verksamheten i företag, statliga 

myndigheter, kommuner och landsting, universitet och högskolor samt 

privata icke-vinstdrivande sektorn undersöks. I statistikområdet ingår 
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även produkten Statliga anslag till forskning och utveckling och 

undersökningen Innovationsverksamhet i Sverige som bland annat visar 

beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområden respektive 

innovationsverksamheten i svenska företag. 

Befolkningens utbildning 
Inom statistikområdet beskrivs befolkningens utbildningsnivå och 

utbildningsinriktning. Statistikområdet belyser också de offentliga 

kostnaderna för utbildningsväsendet uppdelat på drift- och 

kapitalkostnader sammanställs. Återkommande tas statistik fram som 

belyser hur gymnasieungdomars intresse för att börja läsa på högskolan 

förändras över tiden. I statistikområdet ingår även sysselsättning och 

inkomst efter utbildning samt övergången från gymnasiet till 

eftergymnasiala utbildningar. Utöver detta utförs även ad hoc-

uppföljningar och undersökningar om vuxnas lärande. 

Eftergymnasial yrkesutbildning 
Statistik tas fram för att belysa yrkeshögskolornas verksamhet samt 

konst- och kulturutbildningar med avseende på sökande, deltagare, 

innehåll och kostnader. 

Folkhögskola 
Statistik tas fram för att belysa folkhögskolornas verksamhet med 

avseende på deltagare, innehåll, personal och kostnader. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, regioner, länsstyrelser, 

företag, finansmarknaden, branschorganisationer, intresse-

organisationer, internationella organisationer, forskare, universitet, 

högskolor, studerande, massmedia och allmänhet. 

Kostnad för officiell statistik: 603,4 mnkr 

Antal årspersoner: 509,8 

Webbplats: www.scb.se 
 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och 

har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt 

att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. 

Myndighetens lokala förankring är viktig. Skogsstyrelsen utövar tillsyn, 

ansvarar för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets 

skogar sköts, bedriver rådgivning och information, verkar för att det 

generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen 

har fastställt nås, samordnar uppföljning, utvärdering och rapportering 

i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar, medverkar i frågor om 

http://www.scb.se/
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samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med natur-

resurser, och samordnar genomförande, utveckling, uppföljning och 

rapportering av det mål för friluftslivspolitiken som riksdagen har 

fastställt.  

Statistikområden 

Produktion i skogsbruket 
Statistik över skogsvård, avverkning och andra åtgärder i skogsbruket 

tas fram genom årliga undersökningar. I en särskild undersökning, 

Återväxtuppföljningen, undersöks hur skogsägarna genomför 

föryngringar efter föryngringsavverkning. Dessutom publiceras statistik 

över faktorer som visar utvecklingen i skogsbruket såsom 

avverkningsanmälningar, kostnader, virkespriser, skattad 

bruttoavverkning och leveranser av skogsplantor. De flesta av dessa 

undersökningar är årliga förutom statistiken över 

avverkningsanmälningar, leveransvirkespriser och lager av 

barrsågstimmer, massaved och massaflis som är kvartalsvisa eller 

månadsvisa.  

Sysselsättning i skogsbruket 
Skogsstyrelsen har 2021 gått från att samla in statistik om 

sysselsättning via egna enkätundersökningar till att använda 

registerdata om sysselsättning, lön, anställning och företagsamhet. Den 

nya statistiken minskar uppgiftslämnarbördan för skogsbruket 

samtidigt som den ger större möjlighet till mer detaljerad redovisning 

regionalt, i åldersklasser, inkomststorlek med mera.  

Miljö och sociala frågor i skogsbruket 
Området innehåller fem statistikprodukter: Biotopskydd och 

naturvårdsavtal på skogsmark, Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning, 

Frivilliga avsättningar och certifierad areal, Hänsynsuppföljning 

Kulturmiljö och Ägar- och strukturstatistik i skogsbruket. De två sista är 

nya statistikprodukter. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Näringsdepartementet och Miljö-

departementet, SCB, SLU, Energimyndigheten, kommuner, 

länsstyrelser, företag, Lantbrukarnas Riksförbund, Skogsindustrierna, 

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, GS-facket, Forskningsstiftelsen 

Skogsarbeten, intresseorganisationer, internationella organisationer 

(UNECE, FAO, Forest Europé och Eurostat), forskare, studerande, 

högskolor, universitet, massmedia och allmänheten. 
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Kostnad för officiell statistik: 25,8 mnkr 

Antal årspersoner: 15,8 

Webbplats: www.skogsstyrelsen.se 
 

Skolverket 
Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för vissa 

särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet.  

 

Skolverket ska bland annat:    

• ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken 

• följa upp och utvärdera i enlighet med 26 kap. skollagen (2010:800) 

• se över kursplaner och betygskriterier samt ansvara för nationella 

prov 

• stödja kommuner och andra huvudmän i deras verksamhet samt 

bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med 

utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse 

• informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet. 

Statistikområden 

Skolväsende och barnomsorg  
Uppgifter om organisation, barn/elever, pedagogisk personal, 

elevresultat och kostnader samlas årligen in från alla huvudmän inom 

Skolverkets ansvarsområde. Statistikområdet omfattar förskolan, 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

kommunal vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet samt svensk 

utbildning i utlandet. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, departement, myndigheter, kommuner, regioner, 

länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 48,2 mnkr 

Antal årspersoner: 14,5 

Webbplats: www.skolverket.se 
 

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsen är en nationell myndighet under Socialdepartementet 

och har till uppdrag att värna hälsa, välfärd och att alla ska ha lika 

http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.skolverket.se/
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tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Myndigheten tar 

fram och förmedlar kunskap och stöd till vården och omsorgen. 

Socialstyrelsen är statistikansvarig myndighet för hälso- och sjukvård 

och socialtjänst. Statistiken ger underlag för uppföljning och 

utvärdering så att beslutsfattare på olika nivåer, samhällsaktörer och 

allmänhet är informerade om förhållanden och utveckling inom hälsa, 

vård och omsorg, samt att en saklig debatt kan föras och underbyggda 

beslut fattas. 

Statistikområden 

Hälsa och sjukdomar  
Området omfattar ett flertal produkter. Från patientregistret publiceras 

statistik om dels sjukdomar, dels skador och förgiftningar som 

behandlats i sluten vård. Som ett resultat av sambearbetning av 

uppgifter från patientregistret och dödsorsaksregistret presenteras 

statistik om dels hjärtinfarkter, dels stroke. Från cancerregistret tas 

statistik fram om nya diagnostiserade cancerfall. Statistik tas också 

fram från medicinska födelseregistret om graviditet, förlossning och 

nyföddhetsperioden. Dessutom produceras statistik om amning och om 

spädbarnsföräldrars rökvanor. Med hjälp av tandhälsoregistret 

framställs statistik om befolkningens tandhälsa samt om antalet besök i 

tandvården. Slutligen tas statistik fram om kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser.  

Hälso- och sjukvård   
Läkemedelsstatistiken innehåller uppgifter om läkemedel som hämtats 

ut mot recept, rekvisition till öppen och sluten vård samt köp av 

receptfria läkemedel på och utanför apotek. Statistiken gällande 

läkemedel på recept baseras på data från Socialstyrelsens 

läkemedelsregister och övriga data tillhandhålls av e-

Hälsomyndigheten. Statistikområdet omfattar även en produkt om 

antalet legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt deras 

arbetsmarknadsstatus. Syftet är att bättre kunna planera och 

dimensionera utbildningsinsatser samt kompetensförsörjningen inom 

området.   

Dödsorsaker  
Statistiken avser dödsorsaker för personer som vid dödsfallet var 

folkbokförda i Sverige. Statistiken ger underlag för bland annat 

förebyggande arbete och utvärdering av olika insatser inom hälso- och 

sjukvården.  

Individ- och familjeomsorg  
Statistikområdet avser kommunernas socialtjänst och omfattar ett 

flertal årliga produkter. Officiell statistik om ekonomiskt bistånd 

publiceras som årsstatistik med uppgifter om bland annat utbetalt 

ekonomiskt bistånd i kommunerna, antal biståndsmottagare och 

biståndshushåll med mera. Vidare tas statistik fram om vuxna personer 

med missbruksproblem som belyser omfattningen av kommunernas 
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beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM).   

Äldre- och handikappomsorg  
Statistiken över vård och omsorg om äldre innehåller uppgifter om 

omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen till 

personer 65 år och äldre. Statistiken över insatser för personer med 

funktionsnedsättning belyser motsvarande kommunala insatser till 

personer yngre än 65 år. Båda produkterna redovisar uppgifter bland 

annat om hemtjänst, boende i särskilda boendeformer, och 

korttidsboende. Dessutom redovisas statistik om insatser till äldre och 

personer med funktionsnedsättning efter regiform.   

Stöd och service till funktionshindrade  
Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) visar på omfattningen av olika insatser som 

exempelvis personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och 

daglig verksamhet. Statistiken används även för utjämning av kostnader 

mellan kommuner. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Socialdepartementet, kommuner, regioner, 

företag, intresseorganisationer, internationella organisationer, 

universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 21,9 mnkr 

Antal årspersoner: 13,0 

Webbplats: www.socialstyrelsen.se 
 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de 

biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara 

nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och 

miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. 

Statistikområden 

Skogarnas tillstånd och förändring  
Den officiella statistiken för skogarnas tillstånd och förändring tas fram 

av Riksskogstaxeringen, institutionen för skoglig resurshushållning, 

SLU i Umeå. Statistiken beskriver tillstånd och förändringar i Sveriges 

skogar. Statistiken är årlig och omfattar virkesförråd, trädbiomassa, 

tillväxt, areal-, vegetations- och ståndortsförhållanden samt 

skogsskador. 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Uppgifterna används till exempel för uppföljning och utvärdering av 

aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Riksskogstaxeringen har 

levererat denna typ av statistik sedan 1923. Underlaget kommer från en 

rikstäckande inventering av alla naturtyper. Dessa uppgifter förädlas till 

kvalitetssäkrad statistik med hög aktualitet. De metoder, både 

mätmetoder och statistisk design, som används är vetenskapligt 

förankrade. Datainsamlingen sker i form av en stickprovsinventering av 

både permanenta provytor, som återinventeras vart femte år, och 

tillfälliga provytor vilka bara inventeras en gång. Varje år inventeras 

ungefär 12 500 provytor varav ungefär hälften finns på produktiv 

skogsmark. Statistiken sammanfattas varje år i årsboken Skogsdata. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, SCB, länsstyrelser, företag, branschorganisationer, 

intresseorganisationer, FN/FAO, forskare, studenter, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 42,0 mnkr 

Antal årspersoner: 27,1 

Webbplats: www.slu.se 
 

Tillväxtanalys 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

(Tillväxtanalys), är en statlig myndighet med ansvar för utvärderingar, 

omvärldsanalyser och statistik. Tillväxtanalys förser det politiska 

beslutssystemet med omvärldsanalyser av villkoren för tillväxtpolitik så 

att beslutsfattare får aktuell kunskap och kan ställa krav på 

förändringar. Analyserna avser utvecklingen både internationellt och i 

Sverige. Tillväxtanalys genomför utvärderingar för att dra lärdom av 

hittills genomförda närings- och regionalpolitiska åtgärder. 

Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för delar av den officiella 

statistiken över företag. 

Statistikområden 

Nystartade företag  
Området omfattar tre produkter, två produkter över Nyföretagandet i 

Sverige och en gällande Uppföljning av nystartade företag – tre år efter 

start. De förstnämnda statistikprodukterna tas fram på års- respektive 

kvartalsbasis, medan den senare kommer ut minst vart tredje år. 

Internationella företag  
Undersökningarna är med ett undantag årliga och omfattar Utländska 

företag, Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet samt produkten 

Forskning och utveckling i internationella företag (vartannat år). 

http://www.slu.se/
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Konkurser och offentliga ackord 
Konkursstatistiken är både årlig och månatlig. Inom området tas även 

årlig statistik fram om offentliga ackord för företag och privatpersoner. 

Statistikens användare 
Riksdag, regering särskilt Näringsdepartementet, Tillväxtverket, 

kommuner, regioner, länsstyrelser, företag, finansmarknaden, bransch-

organisationer, intresseorganisationer, internationella organisationer, 

universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och 

allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 4,5 mnkr 

Antal årspersoner: 1,3 

Webbplats: www.tillvaxtanalys.se 
 

Tillväxtverket 
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Turism 

och besöksnäring är ett av de områden där Tillväxtverket är verksamt. 

Det övergripande målet för Tillväxtverkets arbete inom turism är att 

medverka till att Sverige har en hög attraktionskraft som turistland och 

en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar 

tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. Tillväxtverket 

verkar för att dels samordna olika statliga insatser för att stärka 

besöksnäringens utveckling, dels utveckla samverkan mellan staten, 

regionala organ, kommuner och turistnäringen. Tillväxtverket ska också 

ansvara för kunskapsutveckling och viss statistik avseende turism. 

Statistikområden 

Inkvartering 
Månatlig inkvarteringsstatistik över boende på hotell, vandrarhem, och 

campingplatser samt övernattningar i kommersiellt förmedlade privata 

stugor och lägenheter. Avsikten med inkvarteringsstatistiken är att ge 

kunskapsunderlag samt utgöra underlag för beräkningar av 

turistnäringens ekonomiska effekter på samhällsekonomin och 

sysselsättningen (så kallade satellitkontoberäkningar). 

Statistikens användare 
Riksdag, Regering särskilt Näringsdepartementet, myndigheter, 

kommuner, regioner, länsstyrelser, företag, investerare, bransch-

organisationer, intresseorganisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänhet. Övriga användare är 

internationella organisationer såsom t.ex. OECD, World Tourism 

Organization (UNWTO) samt European Travel Commission. 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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Kostnad för officiell statistik: 14,2 mnkr 

Antal årspersoner: 2,3 

Webbplats: www.tillvaxtverket.se 
 

Trafikanalys 
Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och 

ansvarar för den officiella statistiken om transporter och 

kommunikationer. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till 

beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Myndigheten 

bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i 

Östersund. 

Statistikområden 

Vägtrafik 
Kvartals- och årsstatistik tas fram över inrikes och utrikes trafik med 

svenska lastbilar. Lastbilsstatistiken syftar till att visa 

svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete samt 

transporterad godsmängd med varuslagsindelning. Fordonsstatistik 

produceras varje månad och helår, med uppgifter om bestånd och 

förändringar av beståndet av vägtrafikfordon, samt hur fordonsparken 

ser ut i län och kommuner. Den årliga statistiken om körsträckor 

beskriver antalet kilometer som körs med svenskregistrerade 

personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar under ett år. I området 

ingår även årlig statistik om vägtrafikskador med uppgifter om 

polisrapporterade vägtrafikolyckor och däri dödade och skadade 

personer. 

Bantrafik  
I området ingår fyra produkter. Bantrafik, som avser verksamheter vid 

järnvägar, spårvägar och tunnelbana, beskriver varje år sektorn 

avseende infrastruktur, fordonspark, trafik, transporter och 

sysselsättning. Den mer kortfattade produkten Järnvägstransporter 

utkommer varje kvartal med preliminär trafik- och transportstatistik. 

Varje kvartal utkommer också produkten Punktlighet på järnväg med 

statistik om persontågens punktlighet och regularitet. Bantrafikskador 

innehåller främst årsuppgifter om olyckshändelser och däri dödade och 

skadade personer. 

Sjöfart  
Produkten Sjötrafik, med både års- och kvartalsstatistik över utrikes och 

inrikes trafik med fartyg, syftar till att belysa främst gods- och 

passagerartrafiken i de svenska hamnarna. Statistiken Svenska och 

utländska fartyg i svensk regi är årlig och innehåller bland annat 

http://www.tillvaxtverket.se/
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uppgifter om det svenskregistrerade fartygstonnaget samt uppgifter om 

det tonnage som svenska rederier kontrollerar. 

Luftfart  
Den årliga luftfartsstatistiken innehåller uppgifter om flygplatser, 

trafik, transporter, luftfartyg och olyckor. 

Postverksamhet  
I området ingår den årliga produkten Postverksamhet som innehåller 

statistik om postsektorn med avseende på företag, ekonomi, 

sysselsättning, trafik och infrastruktur. 

Televerksamhet  
Årlig statistik framställs i rapporten Televerksamhet som belyser 

infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.  

Kommunikationsvanor  
I detta statistikområde ingår den nationella resvaneundersökningen, 

RVU Sverige samt varuflödesundersökningen, VFU. RVU Sverige 

innehåller information om alla sorters resor som befolkningen gör, både 

vardagliga förflyttningar och längre resor, med information om resornas 

syfte. VFU beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och 

utlandet. Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets 

varutransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att 

förflytta varor inom landet och utrikes. Den senaste VFU publicerades 

för undersökningsår 2016 och nästa undersökning är planerad för 

undersökningsår 2021. 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 
Inom området publiceras årligen produkterna Färdtjänst, Regional 

linjetrafik och Kommersiell linjetrafik på väg som del i den officiella 

statistiken. Färdtjänststatistiken innehåller uppgifter om 

färdtjänsttillstånd och hur nyttjandet av färdtjänst- och riksfärdtjänst 

ser ut. Utbud, resande och till viss del ekonomi täcks av 

linjetrafikstatistiken. 

Statistikens användare  
Riksdag och regeringen särskilt Infrastrukturdepartementet. Ett stort 

antal statliga myndigheter, främst Trafikverket, Transportstyrelsen och 

Statistiska centralbyrån, men även Sjöfartsverket, Luftfartsverket, VTI, 

Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och 

Tillväxtanalys. Andra användare är kommuner, regioner, länsstyrelser, 

branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella 

organisationer, universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia 

och allmänheten. En stor del av statistiken utgör underlag för Sveriges 

internationella rapportering till Eurostat, OECD och UNECE. 
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Kostnad för officiell statistik: 23,7 mnkr 

Antal årspersoner: 5,9 

Webbplats: www.trafa.se 
 

Universitetskanslersämbetet 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre 

utbildning och lärosätenas kvalitetssäkring av högre utbildning och 

forskning. UKÄ ansvarar för officiell statistik för högskoleväsendet, 

följer upp lärosätenas verksamhet och granskar hur effektivt 

verksamheten bedrivs. Därutöver utövar UKÄ juridisk tillsyn över alla 

universitet och högskolor. 

Statistikområden 

Högskoleväsende 
Högskolestatistiken belyser förändringar avseende nybörjare, studenter 

och examinerade inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå. För grundnivå och avancerad nivå belyses även sökande, 

genomströmning, studenternas resultat och internationell mobilitet. 

Även uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk och 

utländsk bakgrund för studenterna publiceras. Vidare tas statistik fram 

om personalen vid universitet och högskolor samt om högskolans 

ekonomi och forskning.  

Statistikens användare  
Riksdag, regering, departementet, myndigheter, kommuner, regioner, 

länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, 

internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare, 

studerande, massmedia och allmänheten. 

Kostnad för officiell statistik: 19,0 mnkr 

Antal årspersoner: 4,5 

Webbplats: www.uka.se 
 

  

http://www.trafa.se/
http://www.uka.se/
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Statistikprodukter efter 
ämnesområde, statistik-
område och ansvarig 
myndighet - bilaga 2 

Ämnesområden, statistikområden, aktiva statistikprodukter och 

statistikansvariga myndigheter 31 december 2021.  

Statistikprodukt efter ämnesområde, statistikområde och myndighet 

Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Arbetsmarknad 

Arbetskraftsundersökningar Arbetskraftsundersökningarna AM0401 SCB 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöundersökningen  AM0501 Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljö Arbetsorsakade besvär  AM0502 Arbetsmiljöverket 

Arbetsskador Arbetsskador AM0602 Arbetsmiljöverket 

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för kommuner AM0108 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för privat sektor AM0101 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för regioner AM0109 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor AM0102 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Labour Cost Index AM0114 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Labour Cost Survey AM0117 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, hela ekonomin AM0110 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Bonus och andra oregelbundna ersättningar AM0115 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, landstingskommunal 
sektor 

AM0105 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, primärkommunal 
sektor  

AM0106 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, privat sektor AM0103 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, statlig sektor  AM0104 Medlingsinstitutet 

Löner och arbetskostnader Structure of Earnings Survey AM0116 Medlingsinstitutet 

Lönesummor Lönesummor, arbetsgivaravgifter och 
preliminär A-skatt 

AM0206 SCB 

Lönesummor Registerbaserad lönesummestatistik  AM0302 SCB 

Sjuklöner Konjunkturstatistik över sjuklöner AM0209 SCB 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Sysselsättning, förvärvsarbete och 
arbetstider 

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik AM0201 SCB 

Sysselsättning, förvärvsarbete och 
arbetstider 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik AM0207 SCB 

Sysselsättning, förvärvsarbete och 
arbetstider 

Yrkesregistret med yrkesstatistik AM0208 SCB 

Vakanser och arbetslöshet Konjunkturstatistik över vakanser AM0701 SCB 

Befolkning 

Befolkningens sammansättning Befolkningsstatistik  BE0101 SCB 

Befolkningens storlek och 
förändringar  

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–
1990 

BE0205 SCB 

Befolkningsframskrivningar Befolkningsframskrivningar  BE0401 SCB 

Boende, byggande och bebyggelse 

Bostads- och hyresuppgifter Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter BO0404 SCB 

Bostads- och hyresuppgifter Hyror i bostadslägenheter BO0406 SCB 

Bostadsbyggande och ombyggnad Bostadsbestånd BO0104 SCB 

Bostadsbyggande och ombyggnad Nybyggnad av bostäder BO0101 SCB 

Bostadsbyggande och ombyggnad Ombyggnad och rivning av flerbostadshus  BO0102 SCB 

Bygglovsstatistik för bostäder och 
lokaler 

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler BO0701 SCB 

Byggnadskostnader Priser för nyproducerade bostäder  BO0201 SCB 

Fastighetspriser och lagfarter Fastighetspriser och lagfarter BO0501 SCB 

Fastighetstaxeringar Fastighetstaxeringar BO0601 SCB 

Intäkter, kostnader och outhyrt i 
flerbostadshus 

Outhyrda bostadslägenheter i 
flerbostadshus  

BO0303 SCB 

Demokrati 

Allmänna val Allmänna val, nominerade och valda ME0107 SCB 

Allmänna val Allmänna val, valdeltagandeundersökningen ME0105 SCB 

Allmänna val Allmänna val, valresultat ME0104 SCB 

Allmänna val Europaparlamentsval, nominerade och valda ME0116 SCB 

Allmänna val Europaparlamentsval, 
valdeltagandeundersökningen 

ME0110 SCB 

Allmänna val Europaparlamentsval, valresultat ME0109 SCB 

Allmänna val Folkomröstningar, 
valdeltagandeundersökningen 

ME0114 SCB 

Allmänna val Folkomröstningar, valresultat ME0113 SCB 

Partisympatier Partisympatiundersökningen ME0201 SCB 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Energi 

Energibalanser Kommunal och regional energistatistik EN0203 Energimyndigheten 

Energibalanser Kvartalsvisa energibalanser  EN0201 Energimyndigheten 

Energibalanser Årliga energibalanser EN0202 Energimyndigheten 

Prisutvecklingen inom 
energiområdet 

Gaspriser och gasavtal EN0302 Energimyndigheten 

    

Prisutvecklingen inom 
energiområdet 

 Elpriser och elavtal EN0301 Energimyndigheten 

Prisutvecklingen inom 
energiområdet 

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser EN0307 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energianvändning i fritidshus EN0110 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energianvändningen inom byggsektorn EN0114 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energianvändningen inom fiskesektorn EN0115 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energianvändningen inom jordbruket EN0119 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energianvändningen inom skogsbruket EN0116 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för flerbostadshus  EN0101 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för lokaler  EN0103 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för småhus  EN0102 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för småhus, flerbostadshus 
och lokaler 

EN0112 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Industrins energianvändning EN0113 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Industrins energianvändning i småföretag EN0121 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Kvartalsvis bränslestatistik  EN0106 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Leveranser av fordonsgas EN0120 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik  EN0107 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Månatlig elstatistik och byten av elleverantör EN0108 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Nätanslutna solcellsanläggningar EN0123 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Oförädlat trädbränsle EN0122 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Oljeleveranser - kommunvis redovisning EN0109 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Produktion av biogas och rötrester EN0124 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Transportsektorns energianvändning EN0118 Energimyndigheten 

Tillförsel och användning av energi Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) EN0105 Energimyndigheten 

Finansmarknad 

Aktieägarstatistik Aktieägarstatistik FM0201 Finansinspektionen 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Finansiella företag utom försäkring Banker och kreditmarknadsföretag, 
tillgångar och skulder 

FM0401 Finansinspektionen 

Finansiella företag utom försäkring Finansiella företag, årsbokslut FM0402 Finansinspektionen 

Finansiella företag utom försäkring Investeringsfonder, tillgångar och skulder FM0403 Finansinspektionen 

Finansräkenskaper Finansräkenskaper kvartal och år FM0103 Finansinspektionen 

Finansräkenskaper Sparbarometern FM0105 Finansinspektionen 

Försäkring Försäkringsföretagens kapitalplaceringar FM0501 Finansinspektionen 

Försäkring Försäkringsföretagens årsredogörelse FM0502 Finansinspektionen 

Handel med varor och tjänster 

Inrikeshandel Livsmedelsförsäljning fördelad på 
varugrupper 

HA0103 SCB 

Inrikeshandel Omsättning inom tjänstesektorn  HA0101 SCB 

Inrikeshandel Tjänsteproduktionsindex HA0104 SCB 

Utrikeshandel Utrikeshandel med varor HA0201 SCB 

Hushållens ekonomi 

Hushållens utgifter Hushållens boendeutgifter HE0202 SCB 

Inkomster och inkomstfördelning Företagsregister och individdatabas HE0105 SCB 

Inkomster och inkomstfördelning Hushållens boende HE0111 SCB 

Inkomster och inkomstfördelning Antalet helårspersoner som försörjdes med 
sociala ersättningar och bidrag 

HE0112 SCB 

Inkomster och inkomstfördelning Inkomster och skatter HE0110 SCB 

Hälso- och sjukvård 

Dödsorsaker Statistik om dödsorsaker HS0301 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om amning HS0103 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om graviditeter, förlossningar och 
nyfödda barn 

HS0107 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om hjärtinfarkter HS0114 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om kommunala hälso- och 
sjukvårdsinsatser 

HS0116 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om nyupptäckta cancerfall HS0105 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om sjukdomar behandlade i sluten 
vård 

HS0110 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om skador och förgiftningar 
behandlade i sluten vård 

HS0112 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor HS0106 Socialstyrelsen 

Hälsa och sjukdomar Statistik om stroke HS0118 Socialstyrelsen 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Hälsa och sjukdomar Statistik om tandhälsa HS0119 Socialstyrelsen 

Hälso- och sjukvård Statistik om legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal samt 
arbetsmarknadsstatus 

HS0206 Socialstyrelsen 

Hälso- och sjukvård Statistik om läkemedel HS0202 Socialstyrelsen 

Jord- och skogsbruk, fiske 

Djurhälsa Djurhälsa JO1302 Jordbruksverket 

Fiske Det yrkesmässiga fisket i havet  JO1101 Havs- och 
vattenmyndigheten 

Fiske Det yrkesmässiga fisket i sötvatten JO1102 Havs- och 
vattenmyndigheten 

Fiske Fritidsfiske i Sverige JO1104 Havs- och 
vattenmyndigheten 

Jordbrukets ekonomi Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn JO0205 Jordbruksverket 

Jordbrukets ekonomi Jordbrukarhushållens inkomster JO0204 Jordbruksverket 

Jordbrukets ekonomi Jordbruksekonomiska undersökningen JO0202 Jordbruksverket 

Jordbrukets ekonomi Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och 
värden i trädgårdsproduktionen 

JO0203 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Animalieproduktion JO0604 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Ekologisk animalieproduktion JO0609 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Livsmedelsstatistik JO1301 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Normskördar  JO0602 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skörd av potatis JO0603 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skörd av slåttervall JO0606 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter JO0601 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skörd av trädgårdsväxter JO0607 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skörd för ekologisk och konventionell odling JO0608 Jordbruksverket 

Jordbrukets produktion Skördeprognos för spannmål och oljeväxter JO0605 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Dränering av jordbruksmark JO0112 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Ekologisk djurhållning JO0115 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Ekologisk växtodling JO0114 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Företag och företagare i jordbruket JO0106 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Heltidsjordbruket i Sverige JO0109 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Hästar JO0107 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Höstsådda arealer  JO0110 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Jordbruksföretagens driftsinriktning JO0105 Jordbruksverket 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Jordbrukets struktur Jordbruksföretagens 
kombinationsverksamhet 

JO0108 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Jordbruksmarkens användning JO0104 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Lantbrukets djur JO0103 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Nötkreatur i december JO0111 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Trädgårdssektorn JO0102 Jordbruksverket 

Jordbrukets struktur Allmän jordbruksstatistik JO1901 Jordbruksverket 

Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Biotopskydd och naturvårdsavtal på 
skogsmark 

JO1402 Skogsstyrelsen 

Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Fastighets- och ägarstruktur i skogsbruk JO1405 Skogsstyrelsen 

Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Frivilliga avsättningar och certifierad areal JO1404 Skogsstyrelsen 

Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Hänsynsuppföljning kulturmiljö JO1406 Skogsstyrelsen 

Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning JO1403 Skogsstyrelsen 

Prisutveckling i jordbruket Arrendepriser för jordbruksmark JO1003 Jordbruksverket 

Prisutveckling i jordbruket Markpriser JO1002 Jordbruksverket 

Prisutveckling i jordbruket Prisindex och priser på livsmedelsområdet  JO1001 Jordbruksverket 

Produktion i skogsbruket Avverkningsanmälningar JO0314 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Bruttoavverkning JO0312 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Kostnader och intäkter i det storskaliga 
skogsbruket 

JO0307 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Lager av barrsågtimmer, massaved och 
massaflis 

JO0306 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Levererade skogsplantor JO0313 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Rundvirkespriser JO0303 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Återväxternas kvalitet JO0311 Skogsstyrelsen 

Produktion i skogsbruket Åtgärder i skogsbruket JO0301 Skogsstyrelsen 

Skogarnas tillstånd och förändring Arealförhållanden JO0802 SLU 

Skogarnas tillstånd och förändring Skogsdata - aktuella uppgifter om de 
svenska skogarna 

JO0801 SLU 

Skogarnas tillstånd och förändring Skogsskador JO0806 SLU 

Skogarnas tillstånd och förändring Vegetations- och ståndortsförhållanden JO0805 SLU 

Skogarnas tillstånd och förändring Virkesförråd och trädbiomassa JO0803 SLU 

Skogarnas tillstånd och förändring Årlig tillväxt JO0804 SLU 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Sysselsättning i jordbruket Sysselsättning i jordbruket  JO0401 Jordbruksverket 

Sysselsättning i skogsbruket Skogsentreprenörer JO0504 Skogsstyrelsen 

Sysselsättning i skogsbruket Sysselsättningsstatistik i skogsbruket JO0501 Skogsstyrelsen 

Vattenbruk Vattenbruk  JO1201 Jordbruksverket 

Kultur och fritid 

Bibliotek Offentligt finansierade bibliotek KU0105 Kungliga biblioteket 

Kulturmiljövård Kulturmiljöstatistik KU0201 Kulturanalys 

Museer Museer KU0301 Kulturanalys 

Samhällets kulturutgifter Samhällets utgifter för kultur KU0501 Kulturanalys 

Studieförbund Studieförbundsstatistik KU0401 SCB 

Levnadsförhållanden 

Jämställdhet Jämställdhetsstatistik  LE0201 SCB 

Levnadsförhållanden Barn- och familjestatistik LE0102 SCB 

Levnadsförhållanden Befolkningens it-användning  LE0108 SCB 

Levnadsförhållanden Integration - statistik och analys LE0105 SCB 

Levnadsförhållanden Undersökningarna av barns 
levnadsförhållanden 

LE0106 SCB 

Levnadsförhållanden Undersökningarna av levnadsförhållanden LE0101 SCB 

Miljö 

Avfall Avfall, förpackningar MI0307 Naturvårdsverket 

Avfall Avfall, elutrustning och batterier MI0309 Naturvårdsverket 

Avfall Avfall, gränsöverskridande transporter MI0308 Naturvårdsverket 

Avfall Avfall, uppkommet och behandlat  MI0305 Naturvårdsverket 

Gödselmedel och kalk Försäljning av mineralgödsel för jord- och 
trädgårdsbruk 

MI1002 SCB 

Gödselmedel och kalk Gödselmedel och odlingsåtgärder i 
jordbruket 

MI1001 SCB 

Gödselmedel och kalk Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark  MI1004 SCB 

Havs- och vattenmiljö Kust och hav - Miljötillstånd: Tillförsel av 
kväve och fosfor till kusten 

MI1105 Havs- och 
vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmiljö Sötvatten - miljötillstånd MI1101 Havs- och 
vattenmyndigheten 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Flödesanalyser för kemiska ämnen MI0506 Kemikalieinspektionen 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel  MI0503 Kemikalieinspektionen 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Växtskyddsmedel i jord- och 
trädgårdsbruket. Användning i grödor. 

MI0502 Kemikalieinspektionen 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat 
antal hektardoser  

MI0501 Kemikalieinspektionen 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Överblick över kemikalier MI0505 Kemikalieinspektionen 

Markanvändning Detaljhandelns geografi MI0804 SCB 

Markanvändning Formellt skyddad skogsmark, frivilliga 
avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv 
skogsmark 

MI0605 SCB 

Markanvändning Fritidshusområden MI0806 SCB 

Markanvändning Grönytor i och omkring tätorter MI0805 SCB 

Markanvändning Land- och vattenarealer MI0802 SCB 

Markanvändning Markanvändningen i Sverige MI0803 SCB 

Markanvändning Skyddad natur MI0603 SCB 

Markanvändning Småorter; arealer, befolkning MI0811 SCB 

Markanvändning Strandnära markanvändning MI0812 SCB 

Markanvändning Torv; produktion, användning och 
miljöeffekter 

MI0809 SCB 

Markanvändning Tätorter MI0810 SCB 

Markanvändning Verksamhetsområden MI0815 SCB 

Miljöekonomi och hållbar utveckling Miljöräkenskaper MI1301 SCB 

Miljöekonomi och hållbar utveckling Miljöskyddskostnader  MI1302 SCB 

Miljötillstånd Kust och hav - miljötillstånd miljögifter MI0405 Naturvårdsverket 

Miljötillstånd Luft - miljötillstånd MI0401 Naturvårdsverket 

Miljötillstånd Miljötillståndet relaterat till hälsa MI0403 Naturvårdsverket 

Miljötillstånd Sötvatten - miljötillstånd miljögifter MI0406 Naturvårdsverket 

Utsläpp Preliminärs årsvisa utsläpp av växthusgaser MI0110 Naturvårdsverket 

Utsläpp Utsläpp av luftföroreningar MI0108 Naturvårdsverket 

Utsläpp Utsläpp och upptag av växthusgaser MI0107 Naturvårdsverket 

Utsläpp Utsläpp till vatten och slamproduktion MI0106 Naturvårdsverket 

Vattenanvändning Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige MI0902 SCB 

Nationalräkenskaper 

Nationalräkenskaper Hälsoräkenskaper NR0109 SCB 

Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartals- och 
årsberäkningar 

NR0103 SCB 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Nationalräkenskaper Offentliga förvaltningens budgetuppgifter 
och tillägg till EU:s konvergenskriterier 

NR0111 SCB 

Nationalräkenskaper Offentliga förvaltningens sparande och 
bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier 

NR0108 SCB 

Nationalräkenskaper Regionalräkenskaper NR0105 SCB 

Nationalräkenskaper Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och 
Europa samt utgifternas finansiering 

NR0110 SCB 

Näringsverksamhet 

Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins kapacitetsutnyttjande NV0701 SCB 

Industrins lager Industrins lager NV0602 SCB 

Industrins leveranser och order Industrins orderingång och omsättning NV0501 SCB 

Industriproduktionens utveckling Industriproduktionsindex  NV0402 SCB 

Industriproduktionens utveckling Produktionsvärdeindex NV0006 SCB 

Inkvartering Inkvarteringsstatistik  NV1701 Tillväxtverket 

Internationella företag Forskning och utveckling i internationella 
företag 

NV1504 Tillväxtanalys 

Internationella företag Svenska koncerner med dotterbolag i 
utlandet 

NV1501 Tillväxtanalys 

Internationella företag Utländska företag NV1502 Tillväxtanalys 

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord  NV1401 Tillväxtanalys 

Nystartade företag Nystartade företag, kvartal NV1303 Tillväxtanalys 

Nystartade företag Nystartade företag, år NV1304 Tillväxtanalys 

Nystartade företag Uppföljning av nystartade företag NV1302 Tillväxtanalys 

Näringslivets investeringar Företagens utgifter för IT  NV0802 SCB 

Näringslivets investeringar Investeringsenkäten  NV0801 SCB 

Näringslivets struktur Balansstatistik NV0103 SCB 

Näringslivets struktur Företagens ekonomi NV0109 SCB 

Näringslivets struktur Företagens utländska handelskrediter NV0118 SCB 

Näringslivets struktur Industrins förbrukning av inköpta varor NV0106 SCB 

Näringslivets struktur Industrins varuproduktion NV0119 SCB 

Näringslivets struktur IT-användning i företag NV0116 SCB 

Näringslivets struktur Lagerstatistik för varuhandel och 
tjänstenäringar 

NV0107 SCB 

Offentlig ekonomi 

Beskattning Taxeringsutfallet  OE0701 SCB 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Finanser för den kommunala sektorn Finansiärer och utförare inom vården, skolan 
och omsorgen 

OE0112 SCB 

Finanser för den kommunala sektorn Kommunalskatterna  OE0101 SCB 

Finanser för den kommunala sektorn Kommunernas och regionernas finansiella 
tillgångar och skulder  

OE0106 SCB 

Finanser för den kommunala sektorn Kvartalsutfall för kommuner och regioner OE0111 SCB 

Finanser för den kommunala sektorn Offentligt ägda företag OE0108 SCB 

Finanser för den kommunala sektorn Räkenskapssammandrag för kommuner och 
regioner 

OE0107 SCB 

Statlig upplåning och statsskuld Den svenska statsskulden OE0202 Riksgälden 

Statlig upplåning och statsskuld Statens nettolånebehov OE0203 Riksgälden 

Utfallet av statsbudgeten Tidsserier statsbudgeten OE0801 Ekonomistyrningsverket 

Priser och konsumtion 

Byggnadsprisindex samt 
faktorprisindex för byggnader 

Byggnadsprisindex PR0501 SCB 

Byggnadsprisindex samt 
faktorprisindex för byggnader 

Faktorprisindex för byggnader PR0502 SCB 

Hushållens inköpsplaner Konjunkturbarometern Hushåll  PR0701 Konjunkturinstitutet 

Konsumentprisindex Konsumentprisindex PR0101 SCB 

Köpkraftspariteter Köpkraftspariteter PR0401 SCB 

Prisindex i producent- och importled Prisindex i producent- och importled PR0301 SCB 

Rättsväsende 

Brott Anmälda brott RV0102 Brottsförebyggande rådet 

Brott Handlagda brott RV0103 Brottsförebyggande rådet 

Brott Handlagda brottsmisstankar RV0106 Brottsförebyggande rådet 

Brott Konstaterade fall av anmält dödligt våld RV0107 Brottsförebyggande rådet 

Brott Misstänkta personer RV0104 Brottsförebyggande rådet 

Brott Nationella trygghetsundersökningen RV0109 Brottsförebyggande rådet 

Brott Politikernas trygghetsundersökning RV0108 Brottsförebyggande rådet 

Brott Skolundersökningen om brott RV0110 Brottsförebyggande rådet 

Domstolarnas verksamhet Domstolsstatistik RV0301 Domstolsverket 

För brott lagförda personer Personer lagförda för brott RV0201 Brottsförebyggande rådet 

Kriminalvård Kriminalvård RV0401 Brottsförebyggande rådet 

Återfall i brott Återfall i brott - preliminär statistik RV0503 Brottsförebyggande rådet 

Återfall i brott Återfall i brott - slutlig statistik RV0502 Brottsförebyggande rådet 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Socialförsäkring m.m. 

Stöd till barnfamiljer Barnbidrag SF0111 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. SF0105 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Föräldrapenning SF0108 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Graviditetspenning SF0110 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Tillfällig föräldrapenning SF0109 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Underhållsstöd SF0102 Försäkringskassan 

Stöd till barnfamiljer Vårdbidrag SF0107 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Assistansersättning SF0209 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Bilstöd SF0210 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Dagersättning sjukförmåner SF0201 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Handikappersättning SF0208 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Merkostnadsersättning SF0212 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Ohälsomått SF0202 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Omvårdnadsbidrag SF0211 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Sjuk- och aktivitetsersättning SF0206 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Sjukfall SF0203 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Statistik om statligt tandvårdsstöd SF0213 Försäkringskassan 

Stöd vid sjukdom och handikapp Utbetalningar av arbets- och 
yrkesskadelivräntor (exklusive 
arbetsskadelivräntor till efterlevande) 

SF0207 Försäkringskassan 

Stöd vid ålderdom Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i 
det allmänna pensionssystemet 

SF0310 Pensionsmyndigheten 

Socialtjänst 

Familjerådgivning Statistik om kommunal familjerådgivning SO0206 Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

Familjerätt Statistik om familjerätt SO0201 Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

Individ- och familjeomsorg Statistik om boendeinsatser och 
anhörigstöd  

SO0209 Socialstyrelsen 

Individ- och familjeomsorg Statistik om ekonomiskt bistånd SO0203 Socialstyrelsen 

Individ- och familjeomsorg Statistik om förvaltningsrättsbeslut enligt 
LVM 

SO0207 Socialstyrelsen 

Individ- och familjeomsorg Statistik om insatser till vuxna personer med 
missbruk och beroende 

SO0202 Socialstyrelsen 

Individ- och familjeomsorg Statistik om missbrukarvård enligt LVM SO0208 Socialstyrelsen 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Stöd och service till 
funktionshindrade 

Statistik om insatser enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 

SO0401 Socialstyrelsen 

Äldre- och handikappomsorg Statistik om socialtjänstinsatser för äldre SO0309 Socialstyrelsen 

Äldre- och handikappomsorg Statistik om socialtjänstinsatser till personer 
med funktionsnedsättning 

SO0310 Socialstyrelsen 

Äldre- och handikappomsorg Statistik om äldre och personer med 
funktionsnedsättning efter regiform 

SO0311 Socialstyrelsen 

Transporter och kommunikationer 

Bantrafik Bantrafik TK0601 Trafikanalys 

Bantrafik Bantrafikskador TK0602 Trafikanalys 

Bantrafik Järnvägstransporter TK0603 Trafikanalys 

Bantrafik Punktlighet på järnväg TK0604 Trafikanalys 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda 
resor 

Färdtjänst och riksfärdtjänst TK1201 Trafikanalys 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda 
resor 

Kommersiell linjetrafik på väg TK1202 Trafikanalys 

Kollektivtrafik och samhällsbetalda 
resor 

Regional Linjetrafik TK1203 Trafikanalys 

Kommunikationsvanor RVU Sverige TK1101 Trafikanalys 

Kommunikationsvanor Varuflödesundersökning TK1102 Trafikanalys 

Luftfart Luftfartsstatistik TK0501 Trafikanalys 

Postverksamhet Postverksamhet TK0701 Trafikanalys 

Sjöfart Sjötrafik TK0802 Trafikanalys 

Sjöfart Svenska och utländska fartyg i svensk regi TK0808 Trafikanalys 

Televerksamhet Televerksamhet TK0901 Trafikanalys 

Vägtrafik Fordon  TK1001 Trafikanalys 

Vägtrafik Körsträckor med svenskregistrerade fordon TK1009 Trafikanalys 

Vägtrafik Lastbilstrafik - Inrikes och utrikes trafik med 
svenska lastbilar 

TK1006 Trafikanalys  

Vägtrafik Vägtrafikskador TK1004 Trafikanalys 

Utbildning och forskning 

Befolkningens utbildning Analyser och statistik om befolkningens 
utbildning 

UF0549 SCB 

Befolkningens utbildning Befolkningens studiedeltagande   UF0507 SCB 

Befolkningens utbildning Befolkningens utbildning  UF0506 SCB 

Befolkningens utbildning Elevpaneler för longitudinella studier  UF0501 SCB 

Befolkningens utbildning Folkhögskolestatistik UF0510 SCB 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Befolkningens utbildning Gymnasieungdomars studieintresse UF0513 SCB 

Befolkningens utbildning Högutbildade utrikes födda UF0529 SCB 

Befolkningens utbildning Inträdet på arbetsmarknaden  UF0512 SCB 

Befolkningens utbildning Kostnader för utbildningsväsendet  UF0514 SCB 

Befolkningens utbildning Undersökningen om vuxnas deltagande i 
utbildning 

UF0538 SCB 

Befolkningens utbildning Sysselsättning och inkomster efter avslutad 
utbildning 

UF0503 SCB 

Befolkningens utbildning Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala 
utbildningar 

UF0542 SCB 

Eftergymnasial yrkesutbildning Konst- och kulturutbildningar och vissa 
andra utbildningar 

UF0702 SCB 

Eftergymnasial yrkesutbildning Yrkeshögskolan UF0701 SCB 

Folkhögskola Folkhögskolestatistik UF0601 SCB 

Forskning Forskning och utveckling i Sverige UF0301 SCB 

Forskning Innovationsverksamhet i Sverige UF0315 SCB 

Forskning Statliga anslag till forskning och utveckling  UF0306 SCB 

Högskoleväsende Doktorander och examina i 
högskoleutbildning på forskarnivå 

UF0204 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Ekonomisk statistik för universitet och 
högskolor 

UF0210 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Forskning vid universitet och högskolor UF0213 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Genomströmning och resultat i 
högskoleutbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

UF0208 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Högskolenybörjare och doktorandnybörjare 
efter föräldrarnas utbildningsnivå 

UF0212 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Internationell studentmobilitet i högskolan UF0209 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Personal vid universitet och högskolor UF0202 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Studenter och examinerade i 
högskoleutbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

UF0205 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Svensk och utländsk bakgrund för studenter 
och doktorander på universitet och 
högskolor 

UF0211 Universitetskanslersämbetet 

Högskoleväsende Sökande och antagna till högskoleutbildning 
på grundnivå och avancerad nivå 

UF0206 Universitetskanslersämbetet 

Skolväsende och barnomsorg Annan pedagogisk verksamhet: Barn och 
personal per 15 oktober 

UF0131 Skolverket 
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Ämnesområde 
Statistikområde 

Statistikprodukt Produkt-
kod 

Ansvarig myndighet 

Skolväsende och barnomsorg Fritidshem: Elever och personal per 15 
oktober 

UF0124 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Förskola: Barn och personal per 15 oktober UF0130 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Grundskolan: betyg årskurs 6 UF0132 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Grundskolan: elever per 15 oktober UF0104 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Grundskolan: slutbetyg UF0101 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Grundsärskolan: elever per 15 oktober UF0137 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Gymnasieskolan: elever per 15 oktober UF0103 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Gymnasieskolan: sökande och antagna UF0105 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Gymnasieskolans betygsuppgifter UF0102 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober UF0138 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning 

UF0110 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Komvux: elever, kursdeltagare och 
utbildningsresultat 

UF0106 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Kostnader för förskola, fritidshem, skola och 
vuxenutbildning 

UF0107 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Nationella prov gymnasieskolan: resultat UF0128 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Nationella prov årskurs 3: resultat UF0125 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Nationella prov årskurs 6: resultat UF0129 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Nationella prov årskurs 9: resultat UF0116 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Pedagogisk personal (lärarregistret) UF0113 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Specialskolan: elever per 15 oktober UF0122 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Svenska utlandsskolor: elever, lärare och 
utbildningsresultat 

UF0115 Skolverket 

Skolväsende och barnomsorg Utbildning i svenska för invandrare: elever, 
kursdeltagare och utbildningsresultat 

UF0108 Skolverket 

Studiestöd Studieskulder och inbetalning av studiestöd UF0402 CSN 

Studiestöd Utbetalning och beviljning av studiestöd UF0401 CSN 
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Ämnes- och statistik-
områdeskoder i den 
officiella statistiken  
- bilaga 3 

Ämnes- och statistikområdeskoder 

Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

AM Arbetsmarknad 

AM01 Löner och arbetskostnader 

AM02 Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider 

AM03 Lönesummor 

AM04 Arbetskraftsundersökningar 

AM05 Arbetsmiljö 

AM06 Arbetsskador 

AM07 Vakanser och arbetslöshet 

AM08 Sjuklöner 

BE Befolkning 

BE01 Befolkningens sammansättning 

BE02 Befolkningens storlek och förändringar  

BE03 Invandring och asylsökande 

BE04 Befolkningsframskrivningar 

BO Boende, byggande och bebyggelse 

BO01 Bostadsbyggande och ombyggnad 

BO02 Byggnadskostnader 

BO03 Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus 

BO04 Bostads- och hyresuppgifter 

BO05 Fastighetspriser och lagfarter 

BO06 Fastighetstaxeringar 
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Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

BO07 Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler 

ME Demokrati 

ME01 Allmänna val 

ME02 Partisympatier 

EN Energi 

EN01 Tillförsel och användning av energi 

EN02 Energibalanser 

EN03 Prisutvecklingen inom energiområdet 

FH Folkhälsa 

FH01 Folkhälsans utveckling 

FH02 Smittskydd 

FM Finansmarknad 

FM01 Finansräkenskaper 

FM02 Aktieägarstatistik 

FM04 Finansiella företag utom försäkring 

FM05 Försäkring 

HA Handel med varor och tjänster 

HA01 Inrikeshandel 

HA02 Utrikeshandel 

HE Hushållens ekonomi 

HE01 Inkomster och inkomstfördelning 

HE02 Hushållens utgifter 

HS Hälso- och sjukvård 

HS01 Hälsa och sjukdomar 

HS02 Hälso- och sjukvård 

HS03 Dödsorsaker 

JO Jord- och skogsbruk, fiske 

JO01 Jordbrukets struktur 

JO02 Jordbrukets ekonomi 
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Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

JO03 Produktion i skogsbruket 

JO04 Sysselsättning i jordbruket 

JO05 Sysselsättning i skogsbruket 

JO06 Jordbrukets produktion 

JO08 Skogarnas tillstånd och förändring 

JO10 Prisutveckling i jordbruket 

JO11 Fiske 

JO12 Vattenbruk 

JO13 Djurhälsa 

JO14 Miljö och sociala frågor i skogsbruket 

KU Kultur och fritid 

KU01 Bibliotek 

KU02 Kulturmiljövård 

KU03 Museer 

KU04 Studieförbund 

KU05 Samhällets kulturutgifter 

KU06 Film 

LE Levnadsförhållanden 

LE01 Levnadsförhållanden 

LE02 Jämställdhet 

MI Miljö 

MI01 Utsläpp 

MI03 Avfall 

MI04 Miljötillstånd 

MI05 Kemikalier, försäljning och användning 

MI06 Miljöbalkens tillämpning 

MI08 Markanvändning 

MI09 Vattenanvändning 
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Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

MI10 Gödselmedel och kalk 

MI11 Havs- och vattenmiljö 

MI13 Miljöekonomi och hållbar utveckling 

NR Nationalräkenskaper 

NR01 Nationalräkenskaper 

NV Näringsverksamhet 

NV01 Näringslivets struktur 

NV02 Industriproduktionens utveckling 

NV05 Industrins leveranser och order 

NV06 Industrins lager 

NV07 Industrins kapacitetsutnyttjande 

NV08 Näringslivets investeringar 

NV13 Nystartade företag 

NV14 Konkurser och offentliga ackord 

NV15 Internationella företag 

NV17 Inkvartering 

OE Offentlig ekonomi 

OE01 Finanser för den kommunala sektorn 

OE02 Statlig upplåning och statsskuld 

OE07 Beskattning 

OE08 Utfallet av statsbudgeten 

PR Priser och konsumtion 

PR01 Konsumentprisindex 

PR03 Prisindex i producent- och importled 

PR04 Köpkraftspariteter 

PR05 Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader 

PR07 Hushållens inköpsplaner 

RV Rättsväsende 
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Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

RV01 Brott 

RV02 För brott lagförda personer 

RV03 Domstolarnas verksamhet 

RV04 Kriminalvård 

RV05 Återfall i brott 

SF Socialförsäkring m.m. 

SF01 Stöd till barnfamiljer 

SF02 Stöd vid sjukdom och handikapp 

SF03 Stöd vid ålderdom 

SO Socialtjänst 

SO05 Familjerådgivning  

SO06 Familjerätt 

S002 Individ- och familjeomsorg 

SO03 Äldre- och handikappomsorg 

SO04 Stöd och service till funktionshindrade 

TK Transporter och kommunikationer 

TK05 Luftfart 

TK06 Bantrafik 

TK07 Postverksamhet 

TK08 Sjöfart 

TK09 Televerksamhet 

TK10 Vägtrafik 

TK11 Kommunikationsvanor 

TK12 Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 

UF Utbildning och forskning 

UF01 Skolväsende och barnomsorg 

UF02 Högskoleväsende 

UF03 Forskning 
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Kod 
Ämnesområde 
Statistikområde 

UF04 Studiestöd 

UF05 Befolkningens utbildning 

UF06 Folkhögskola 

UF07 Eftergymnasial yrkesutbildning 

Produktdatabasen 



 

89 SCB – Sveriges officiella statistik 2021, del 1. Årsrapport  

Arbetsbeskrivning för 
Rådet för den officiella 
statistiken - bilaga 4 

Vid SCB finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift 

att bistå SCB i samordningen av systemet för den officiella statistiken, 

vilket regleras i SCB:s instruktion.  

Rådet ska:  

• bistå SCB i dess uppgift att verka för ett samarbete mellan de 

statistikansvariga myndigheterna, ge råd och stöd till 

statistikansvariga myndigheter i principiella frågor om den 

officiella statistikens kvalitet och att underlätta 

uppgiftslämnandet, 

• bistå SCB i arbetet med att årligen lämna en rapport till 

regeringen om systemet för den officiella statistiken, med en 

analys av de utvärderingar av kvaliteten som de 

statistikansvariga myndigheterna ska göra enligt 13 a § 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 

• bistå SCB i arbetet med att föra en förteckning över 

statistikansvariga myndigheters statistikprodukter, 

• bistå SCB i arbetet med att sammanställa en årlig 

publiceringsplan för den officiella statistiken. 

Rådet utgörs av myndighetschefer från de statistikansvariga 

myndigheterna och ska bestå av högst tolv ledamöter (exklusive 

ordförande). SCB:s myndighetschef är rådets ordförande. Det finns både 

permanenta och roterande ledamöter i rådet. Följande myndigheters 

myndighetschefer ska ingå permanent i rådet: Försäkringskassan, 

Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Energimyndigheten, Jordbruksverket 

och Skolverket. Övriga ledamöter, roterande, förordnas för en bestämd 

tid på högst tre år av SCB. De roterande ledamöterna roterar i alfabetisk 

ordning.   

Rådet ska sammanträda minst en gång per kalenderår. Kallelse, förslag 

till dagordning och övrig dokumentation ska skickas till ledamöterna 

senast två veckor före sammanträdet. Kallelsen och förslaget till 

dagordning ska även skickas till de statistikansvariga myndigheter som 

inte ingår i rådet för information.  

Dagordningen för rådets möte samråds med de statistikansvariga 

myndigheterna vid statistikchefsmötet cirka en månad innan rådets 

möte. Samtliga statistikansvariga myndigheter har möjlighet att lämna 

förslag på frågor som rådet bör behandla. Förslag och synpunkter på 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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ämnen till rådets möten lämnas till det nationella samordnings-

sekretariatet vid SCB. 

Mötesanteckningar ska föras vid sammanträdet av SCB och skickas till 

samtliga statistikansvariga myndigheter. Mötesanteckningarna ska även 

publiceras på SCB:s webbplats och på SAM-forum. 

Statistikchefsgruppen 
Statistikchefsgruppen är SCB:s samrådsforum inför rådets möte, den 

behandlar även till exempel frågor som rör målbild och handlingsplan 

för den officiella statistiken. Gruppen kan vid behov föreslå nya 

arbetsgrupper och lämna synpunkter på SCB:s direktiv till 

arbetsgrupperna innan de tas till rådet. Det är till denna grupp som 

beredningsgruppen för SOS och arbetsgrupperna rapporterar sitt arbete.  

Statistikchefsgruppen består av representanter för de statistikansvariga 

myndigheterna. Deltagarna är företrädelsevis statistikchefer eller 

motsvarande vid de statistikansvariga myndigheterna, SCB:s stabschef 

är ordförande.  

Gruppen sammanträder minst en gång per år. 

Beredningsgruppen för SOS  
Beredningsgruppen för målbilden för den officiella statistiken (förkortas 

Beredningsgrupp för SOS) har i uppgift att se till att målbilden 

realiseras genom att årligen uppdatera målbildens handlingsplan. 

Gruppen ser till att handlingsplanens aktiviteter läggs ut på lämpliga 

genomförare, till exempel rådets arbetsgrupper. Gruppen har även i 

uppgift att följa upp planerade aktiviteter. Gruppen avrapporterar sitt 

arbete vid statistikchefsmöten.  

Beredningsgruppen består av representanter för ett tiotal statistik-

ansvariga myndigheter, SCB:s stabschef är ordförande. 

Gruppen sammanträder minst två gånger per år. 

Rådets arbetsgrupper och nätverk 
Rådet kan välja att tillsätta arbetsgrupper eller nätverk (fortsatt endast 

kallade arbetsgrupper) för att under kortare eller längre tid samarbeta 

kring aktuella frågor inom olika områden. Arbetsgrupperna ska vara ett 

forum för de statistikansvariga myndigheterna att stärka samordningen 

av den officiella statistiken, att utbyta erfarenheter och att arbeta med 

olika frågor knutna till målbilden för den officiella statistiken. 

Arbetsgrupperna kan även tillsammans med SCB bland annat anordna 

seminarier och workshops.  

Till arbetsgrupperna inbjuds även representanter för de myndigheter 

som ansvarar för europeisk statistik (men som inte har ansvar för 

svensk officiell statistik). 
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Arbetsgrupperna ska ha direktiv beredda av statistikchefsgruppen och 

rådet, de tillsätts av SCB:s generaldirektör. Ordförande i respektive 

arbetsgrupp utses av SCB. Mötesfrekvensen i grupperna kan variera. 

Vilka arbetsgrupper som finns framgår av SAM-forum. 
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https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/riktlinjer-och-handbocker-om-den-officiella-statistiken/
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Andra länkar: 

Riksdagen - Start 

Dokument & lagar - Riksdagen 

Föreskrifter och allmänna råd (scb.se) 

 

  

https://www.riksdagen.se/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/?currentpageId=98388&type=SOS
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Official Statistics 2021, Part 
1. Annual Report 

Summary 
Statistics Sweden has a coordinating role with regard to the system for 

official statistics and during the year the agency has worked on its 

coordinating task according to Statistics Sweden’s directive (2016:822). 

The task consisted of leading work in the Council for Official Statistics 

and its working groups, as well as other assignments. 

There are 29 government agencies responsible for official statistics. The 

statistics are classified into 23 subject areas, 115 statistical areas and 

365 statistical products. Among the statistical products, 127 were 

governed by EU regulations, mainly within the areas of agriculture and 

education. 

In 2019, the Council for Official Statistics endorsed an objective for the 

official statistics under the heading “We describe Sweden”. An action 

plan for achieving this objective is available and is continuously 

updated. An overview of the statistical areas has been a central element 

in 2021, and a  proposal for amendments in the Ordinance on the 

Official Statistics (2001:100) was submitted  to the Government in 

October. 

In 2021, for the fifth year, an evaluation of the quality of official 

statistics was carried out. The authorities responsible for statistics have 

evaluated the quality of the statistical areas and statistical products for 

which they are responsible. Statistics Sweden has then compiled and 

analysed the evaluations which are presented in a separate report, Part 

2. 

Total costs for official statistics were estimated at SEK 1 094,8 million in 

2021. Total costs for EU-regulated statistics accounted for just over SEK 

446.7 million, which corresponds to just over 40 percent of total costs. 

There were just over 690 full-time equivalents in total working on 

official statistics during the year. 

Statistics Sweden’s coordinating role includes giving advice and support 

to agencies responsible for statistics on matters of principle related to 

official statistics. Statistics Sweden makes some of its IT tools available, 

so that other statistical agencies can use them in their statistical 

production.  

In the autumn Statistics Sweden organised the Statistikforum 

conference. The theme of the digital conference was Statistics in a 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2016822-med-instruktion-for_sfs-2016-822
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
https://scb.se/en/About-us/official-statistics-of-sweden/
https://scb.se/en/About-us/official-statistics-of-sweden/
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national data ecosystem, and it brought together just over 200 

participants from both the public sector and the business community. 

In accordance with Section 4 of the Official Statistics Act (2001:99), 

official statistics must be accompanied by the phrase “Official Statistics 

of Sweden” or by the symbol as set out in the act. Agencies that publish 

all or parts of their official statistics on Statistics Sweden’s website fulfil 

this requirement. Several agencies have web pages where they use the 

SOS designation and provide links to relevant legislation and 

regulations. 

One of Statistics Sweden’s tasks is to compile a publishing calendar for 

the official statistics. Essentially all statistical agencies make the 

statistics for which they are responsible available on their websites, on 

specially dedicated statistics pages. 

All official statistical products must have a current quality declaration. 

At the end of 2021, this requirement was met for 85 percent of the 

statistical products that were published during the year. 

In 2021, the average production time for monthly statistics was 4.9 

weeks, compared with 4.8 weeks in 2020 and 4.7 weeks in 2019. In 2021, 

the average production time for quarterly statistics was 8.8 weeks. The 

corresponding figure in 2020 and in 2019 was 8.6 and 9.4 weeks 

respectively. 

Punctuality in relation to when the statistics were published was 

somewhat higher in 2021 than a year ago; 97 percent of annual 

statistics were published on time in 2021, compared to 96 percent in 

2020 and 97 percent in 2019. For quarterly statistics, punctuality was 98 

percent, which is at two percentage points lower than in 2020. For 

monthly statistics, punctuality was 97 percent, which is one percentage 

points less than the year before.  

In 2021, total time spent on data collection for official statistics was 

estimated to just under 431 000 hours, which corresponds to about 260 

full-time equivalents, for enterprises, organisations, government 

agencies, municipalities, and regions. This is about 27 000 hours less 

than the time spent in 2020. The amount of time spent by enterprises 

and organisations was virtually unchanged, while among municipalities 

and regions there was a decrease of 29 000 hours. Time spent by 

government agencies increased by 1 000 hours compared to the 

previous year.  

In accordance with Statistics Sweden’s appropriation directions for 

2021, a follow-up was carried out on official statistics based on 

individuals broken down by sex. In 105 statistical products, official 

statistics based on individuals were made accessible in some form in 

databases in 2021. Among these, 58 percent presented all database 

tables broken down by sex, for each combination of other distributions 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
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and reference times included in each table. Among the 105 products, 13 

percent of the database tables did not contain any statistics broken 

down by sex for all other distributions and reference times. For the 

remaining approximately 30 percent, the tables were broken down by 

sex to some extent. 

  



  

SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut.




