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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 statistikansvariga 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.
Rapporten innehåller bl.a. SCB:s analys av de kvalitetsutvärderingar
som SAM gjort för andra året i rad, enligt 13 a § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. Analysen omfattar samtliga
statistikområden och statistikprodukter inom systemet för den officiella
statistiken.
Jag vill rikta ett stort tack till alla medverkande myndigheter för ett gott
samarbete som resulterat i 2018 års rapport.
SCB i mars 2019

Joakim Stymne
Generaldirektör SCB och ordförande i Rådet för den officiella
statistiken
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Sammanfattning
SCB har en samordnande roll för systemet för den officiella statistiken
och har under 2018 arbetat med myndighetens samordningsuppgift
enligt instruktionen. Arbetet har bestått i att leda arbetet i rådet för den
officiella statistiken, dess tre arbetsgrupper samt andra uppgifter.
Ansvaret för officiell statistik delas mellan 28 myndigheter. Statistiken
var indelad i 22 ämnesområden, 112 statistikområden och 356 statistikprodukter. Av dessa reglerades 122 statistikprodukter av EUförordningar, främst inom området jordbruk och utbildning.
Den totala kostnaden för den officiella statistiken beräknas för året ha
uppgått till 987,5 mnkr. Den totala kostnaden för EU-reglerad statistik
utgjorde drygt 502 mnkr eller knappt 51 procent av den totala
kostnaden. Det totala antalet årspersoner som arbetade med officiell
statistik under året var knappt 670 årspersoner, varav cirka 285
årspersoner behövdes för den EU-reglerade statistiken.
Under 2018 genomfördes, för andra året, en utvärdering av kvaliteten i
den officiella statistiken. De statistikansvariga myndigheterna har
utvärderat kvaliteten för de statistikområden och statistikprodukter de
ansvarar för. SCB har sedan sammanställt och analyserat
utvärderingarna, analysen presenteras i rapporten.
I SCB:s samordningsroll ingår att ge råd och stöd till de statistikansvariga myndigheterna i principiella frågor. SCB tillgängliggör t.ex.
en del av sina IT-verktyg så att andra statistikansvariga myndigheter
kan använda dem i statistikproduktionen.
SCB arrangerade under hösten Statistikforum. Temat för konferensen
var Statistik för alla och samlade drygt 200 deltagare 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
eller med den symbol som framgår av lagen. Myndigheterna som
publicerar all eller delar av sin officiella statistik på SCB:s webbplats
uppfyller detta krav. Flera myndigheter har sidor där de använder SOSbeteckningen samt länkar till relevanta lagar och regelverk.
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En av SCB:s uppgifter är att sammanställa en publiceringsplan för den
officiella statistiken för alla statistikansvariga myndigheter. I stort sett
samtliga statistikansvariga myndigheter gör den statistik de ansvarar
för tillgänglig elektroniskt på sina egna webbplatser, på särskilt avsedda
statistiksidor.
En aktuell kvalitetsdeklaration ska finnas för alla officiella statistikprodukter. En aktuell kvalitetsdeklaration fanns vid 2018 års slut för 89
procent av de statistikprodukter som offentliggjordes under året.
Framställningstiden för månadsstatistiken var under året 4,9 veckor i
genomsnitt, jämfört med 5,1 veckor 2017 och 4,9 veckor 2016. För
kvartalsstatistiken var framställningstiden 9,4 veckor i genomsnitt
under året. Motsvarande uppgifter för 2017 och 2016 var 8,8 respektive
8,1 veckor.
Avseende punktlighet i förhållande till när statistiken offentliggjordes
publicerades 98 procent av årsstatistiken i tid, att jämföras med 99 procent 2017 och 96 procent 2016. För kvartalsstatistiken var punktligheten 100 procent vilket är en förbättring med två procentenheter mot
2017. Även för månadsstatistiken var punktligheten 100 procent vilket
är samma nivå som året innan.
Tidsåtgången för uppgiftslämnandet under 2018 inom den officiella
statistiken, har totalt uppskattats till knappt 463 000 timmar, vilket
motsvarar ca 280 helårspersoner, för företag, organisationer, statliga
myndigheter, kommuner och landsting. Det är en minskning med ca
1 000 timmar jämfört med tidsåtgången 2017. Tidsåtgången hos företag
och organisationer har minskat med ca 2 000 timmar. För kommuner
och landsting har det skett en ökning med knappt 1 000 timmar.
Tidsåtgången för statliga myndigheter är i princip oförändrad jämfört
med året innan.
I enlighet med SCB:s regleringsbrev för 2018 har en uppföljning genomförts av könsuppdelningen i den individbaserade officiella statistiken.
Denna gång genomfördes den i form av en enkät till samtliga SAM med
ansvar för individbaserad officiell statistik.
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Samordningen 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 2018
framgår av tablån nedan.
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Rådets ledamöter den 31.12 2018
Rådets ledamöter

Förordnande

Statistikansvarig myndighet

Permanent

SCB

Maria Hemström-Hemmingsson

Permanent

Försäkringskassan

Herman Sundqvist

Permanent

Skogsstyrelsen

Olivia Wigzell

Permanent

Socialstyrelsen

Robert Andrén

Permanent

Statens energimyndighet

Christina Nordin

Permanent

Statens jordbruksverk

Peter Fredriksson

Permanent

Statens skolverk

Gunilla Herdenberg

t.o.m. 2018

Kungliga biblioteket

Carina Gunnarsson

t.o.m. 2018

Medlingsinstitutet

Sverker Härd

t.o.m. 2019

Myndigheten för kulturanalys

Sonja Daltung

t.o.m. 2019

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Björn Risinger

t.o.m. 2020

Naturvårdsverket

Daniel Barr

t.o.m. 2020

Pensionsmyndigheten

Ordförande
Joakim Stymne
Permanenta ledamöter

Roterande ledamöter

SCB:s samordningsansvar
SCB lämnade sin första rapport om systemet för den officiella
statistiken till regeringen i mars 2018, i enligt med SCB:s instruktion.
SCB samlade även in underlag till publiceringsplanen för den officiella
statistiken för 2019. Planen omfattar all officiell statistik och
publicerades på SCB:s webbplats i december 2018.
SCB har löpande spridit information till de andra statistikansvariga
myndigheterna bland annat via det elektroniska nyhetsbrevet
Samverkan, som har getts ut tre gånger under året.

Föreskrifter och riktlinjer för officiell statistik
SCB har under 2018 med stöd av 16 § och 13 § första stycket i
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken beslutat om
föreskrifter om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet (SCBFS 2017:8). Ändringen avsåg bilagan som innehåller frågeformulären för
utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet. Frågeformulär och
tillhörande handbok har uppdaterats utifrån erfarenheter från den
senaste utvärderingen.
SCB har under året också tagit fram riktlinjer om vad som är officiell
statistik. Ett tydliggörande av begreppet officiell statistik har efterfrågats i flera sammanhang, bland annat i ”Vad är officiell statistik? En
översyn av statistiksystemet och SCB” (SOU 2012:83) samt i
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Riksrevisionens granskningsrapport ”Den officiella statistiken – en
rättvisande bild av samhällsutvecklingen?” (RiR 2015:3). Riktlinjerna
skickades på remiss till alla SAM. Implementeringsarbetet kommer att
fortsätta under 2019.

SAM-Forum
SAM-Forum är en webbplats för alla statistikansvariga myndigheter och
är ett av verktygen för samordning av den officiella statistiken. På SAMForum finns bland annat information om de statistikansvariga myndigheterna, det regelverk som styr statistikverksamheten, diverse hjälpmedel och mallar, underlag och protokoll från möten i rådet och dess
arbetsgrupper, information om det internationella samarbetet och ett
kalendarium där kurser, konferenser, seminarier och internationella
möten presenteras.
SAM-Forum uppdateras kontinuerligt av SCB och under året har man
bland annat publicerat en artikelsamling med metodlektioner och
information om IT-verktyg som utvecklats av SCB för användning i
statistikproduktionen. SCB tillgängliggör även några av sina IT-verktyg
för statistikproduktion för att möjliggöra för andra statistikansvariga
myndigheter att använda dem. Det gäller verktygen SAS2Argus, ETOS 2,
PX-web och PX-Win.
Ett arbete påbörjades under året för att modernisera och stabilisera den
tekniska miljön för SAM-Forum. Det arbetet slutförs under 2019.

Aktiviteter i rådets arbetsgrupper
Under året har tre arbetsgrupper varit verksamma. Varje grupp har haft
en arbetsplan att följa. Arbetsgruppernas aktiviteter inom respektive
grupp beskrivs nedan.

Användbarhet och tillgänglighet
Arbetsgruppens uppgift är att skapa forum för de statistikansvariga
myndigheterna att dela nya idéer och tankar och få inspiration på
tillgänglighetsområdet såsom användbarhet, visualisering och teknik.
Arbetsgruppen har under året haft fyra möten. Gruppen har, förutom
erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna, bland annat
diskuterat hur olika statistikansvariga myndigheter arbetar med
visualisering och användbarhet. Vidare har arbetet med uppbyggnaden
av minpension.se presenterats och diskuterats utifrån perspektivet att
stärka samarbetet runt den officiella statistiken.

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.
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Arbetsgruppen har under året haft fyra möten. Arbetsgruppen har
diskuterat utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet. Vidare
har gruppen diskuterat hur man kan arbeta tillsammans med att
utveckla och se över statistikområdena.

Uppgiftslämnarfrågor
Arbetsgruppens uppgift är att behandla frågor som ska underlätta
uppgiftslämnandet till SAM och är ett forum för SAM i dessa frågor.
Arbetsgruppen har under året haft tre möten och har fortsatt att
fokusera på frågor som rör kommunikation med uppgiftslämnare.
Gruppen har även diskuterat mättekniska frågeställningar. Vidare har
NNR (Näringslivets nämnd för regelgranskning) och Nordic smart
government presenterats för gruppen.

Statistikchefsmöten
Två statistikchefsmöten har hållits under året, i april och november.
Mötet är ett forum för att diskutera frågor som berör systemet för den
officiella statistiken. Målgrupp är chefer eller statistikansvariga vid SAM
och de tre myndigheter som ansvarar för europeisk statistik. På mötena
diskuterades bland annat europeisk statistik, kvalitetsdeklarationer för
den officiella statistiken, begreppet officiell statistik, SCB:s webbplatsprojekt och öppna data. Vid novembermötet initierades ett arbete med
att ta fram en gemensam målbild för den officiella statistiken. Detta
arbete kommer att genomföras under 2019 och redovisas på rådets möte
i oktober 2019.

Statistikforum
Den 8 november samlades drygt 200 personer från statliga myndigheter,
näringsliv, kommuner, landsting och regioner till den årliga
konferensen om den officiella statistiken, Statistikforum 2018. Totalt
var 64 organisationer representerade varav 20 statistikansvariga
myndigheter. Det var den 16:e konferensen som anordnades.
Konferensen är en mötesplats för olika professioner inom statistikområdet som metodstatistiker, ämnesexperter, IT-personal och
kommunikatörer.
Årets konferens hade temat Statistik för alla. Konferensen inleddes av
Joakim Stymne, SCB:s generaldirektör och Mariana Kotzeva, generaldirektör för Eurostat som är EU-kommissionens statistikdirektorat.
Därpå följde föreläsningar som bl.a. tog upp Har vetenskapen blivit valfri,
Sannolikhetens filosofi, Statistik i nyheterna och Kartans roll för att förstå
statistiken. Den nybildade myndigheten för digitalisering, DIGG,
presenterade sig och konferensen avslutades med en workshop som
bl.a. berörde ämnen som digitalisering och öppna data.
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Uppföljning av systemet för
den officiella statistiken
2018
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, könsuppdelning, uppgiftslämnande samt myndigheternas uppskattade kostnad
för den officiella statistiken och antal årsarbetare.
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 verksamhetsområden och sin statistikverksamhet. För att komplettera dessa
uppgifter har särskilda mätningar gjorts av den officiella statistikens
punktlighet, framställningstid och dokumentation.

Den officiella statistiken
Under året fanns 28 statistikansvariga myndigheter som ansvarade för
statistik inom de 22 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 112 statistikområden enligt
förordningen.
Det fanns 356 statistikprodukter inkl. sekundärpubliceringar. Under
året reglerades 122 statistikprodukter enligt EU-förordningar. De flesta
regleringarna fanns inom jordbruksområdet.

Tillgänglighet
Publiceringsplan
En av SCB:s uppgifter är att sammanställa en publiceringskalender för
den officiella statistiken. Publiceringsplaner för de officiella statistikprodukterna för 2018 har gjorts tillgängliga av statistikansvariga
myndigheter på SCB:s webbplats. I publiceringskalendern 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 genom ett
allmänt nätverk. I stort sett samtliga statistikansvariga myndigheter gör
den statistik de ansvarar för tillgänglig på sina egna webbplatser, på
särskilda statistiksidor. De statistikansvariga myndigheternas statistiksidor tillsammans med ”Hitta statistik” och de s.k. produktsidorna på
SCB:s webbplats bildar det allmänna nätverk där den officiella
statistiken sprids.
I statistikdatabasen på SCB:s webbplats publiceras statistik från nästan
alla statistikprodukter som SCB ansvarar för. Dessutom publiceras
statistikprodukter frånandra statistikansvariga myndigheter som har
valt att presentera hela eller delar av sin statistik i statistik-databasen.
För närvarande finns cirka 41 procent av de aktiva statistikprodukterna
inom den officiella statistiken representerade i SCB:s statistikdatabas.
Utöver SCB:s statistikdatabas finns statistikdatabaser hos bl.a. Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Skolverket och Jordbruksverket.

Punktlighet och framställningstid
Uppföljningen av punktlighet och framställningstid täcker nu i stort sett
alla offentliggöranden i 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. 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 referenstidpunkt eller referensperiods slut och faktiska datumet för offentliggörande.
Statistiken för en viss referenstid kan delas upp i flera innehållsomgångar.1 Publiceringen av en innehållsomgång är då ett offentliggörande.
Under 2018 var framställningstiden för månadsstatistiken 4,9 veckor i
genomsnitt, jämfört med 5,1 veckor 2017 och 4,9 veckor 2016. För
kvartalsstatistiken var framställningstiden 9,4 veckor i genomsnitt
under året. Motsvarande uppgifter var 8,8 veckor för 2017 och 8,1
veckor för 2016 .
Med punktlighet avses överensstämmelsen mellan planerat och faktiskt
datum för offentliggörande. Avvikelsen från planerad tidpunkt har

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.
1
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endast medräknats i de fall offentliggörande har skett efter den
planerade tidpunkten.
Avseende punktlighet i förhållande till när statistiken offentliggjordes
publicerades 98 procent av årsstatistiken i tid, att jämföras med 99
procent 2017 och 96 procent 2016. För kvartalsstatistiken var punktligheten 100 procent vilket är en förbättring med två procentenheter mot
2017. Även för månadsstatistiken var punktligheten 100 procent vilket
är samma nivå som året innan.

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
kvalitetsdeklarationer tillgängliga elektroniskt samt informera SCB,
t.ex. genom länkar, om var de finns, för att SCB ska ha möjlighet att
sammanställa alla kvalitetsdeklarationer av officiell statistik och
publicera informationen på sin webbplats.
En uppföljning av aktualiteten i kvalitetsdeklarationerna har
genomförts. Uppföljningen är gjord utifrån vad som publicerats på
myndigheternas webbplatser i slutet av 2018 för officiella
statistikprodukter för vilka offentliggörande skett under 2018.2
Tabell 1 Aktualitet i kvalitetsdeklarationerna
Referensår för kvalitetsdeklarationen
Antal produkter med
eller Beskrivning av statistiken (BaS)
publicerad statistik under 2018

Procent

Samma referensår som för den statistik
som publicerades under året

252

89

1 år gammal (BaS)

14

5

2 år gammal (BaS)

3

1

3 år gammal eller mer (BaS)

7

3

Ingen kvalitetsdeklaration eller BaS
finns för produkten

7

2

283

100

Summa

En aktuell kvalitetsdeklaration fanns vid 2018 års slut för 89 procent av
de statistikprodukter som offentliggjordes under 2018. I fem procent av
fallen var kvalitetsdeklarationerna ett år gamla. I fyra procent av fallen
var kvalitetsdeklarationerna ännu äldre och i två procent av fallen fanns
ingen kvalitetsdeklaration alls.

I uppföljningen ingår inte årsböcker och liknande officiell statistik som publicerats i tryckt form och
som är sammanställningar av statistik från olika produkter.
2
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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.
Flera statistikansvariga myndigheter har egna sidor där de använder
SOS-beteckningen samt länkar till relevanta lagar och regelverk.

Uppgiftslämnande
Uppgiftslämnarnas kostnader beräknas utifrån den uppskattade tidsåtgången för respektive undersökning. På SCB hämtas uppgiften bl.a.
från det underlag som SCB sammanställer till det årliga samlade samrådet med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Betonas bör att osäkerheten i den tillämpade metoden är stor. 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 undersökningar.
Sammanställningen av kostnaderna för uppgiftslämnandet avser all
officiell statistik med uppgiftsskyldighet som genomförs årligen eller
oftare. Ingen revidering görs av föregående års beräkningar.
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Tidsåtgång
Tidsåtgången för uppgiftslämnandet under 2018 inom den officiella
statistiken, har totalt uppskattats till knappt 463 000 timmar, vilket
motsvarar ca 280 helårspersoner, för företag, organisationer, statliga
myndigheter, kommuner och landsting. Det är en minskning med ca
1 000 timmar jämfört med tidsåtgången 2017. Tidsåtgången hos företag
och organisationer har minskat med ca 2 000 timmar. För kommuner
och landsting har det skett en ökning med knappt 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 375 mnkr för 2018, varav 295 mnkr avser
kostnaden hos företag och organisationer, 4 mnkr statliga myndigheter
och 76 mnkr kommuner och landsting. De totala kostnaderna har
minskat med 1 mnkr jämfört med 2017.
Timkostnaderna (lön, sociala avgifter, lokaler med mera) har i beräkningarna för 2018 antagits vara 846 kronor för företag och organisationer och 699 kronor för statliga myndigheter, kommuner och
landsting.
Tabell 2 Uppgiftslämnarnas kostnader 2018
Antal tusen
timmar

Förändring
Kostnad,
jämfört med
mkr
föregående år,
tusen timmar

Förändring
jämfört med
föregående år,
mkr1

Företag, organisationer, kommuner, landsting och myndigheter

463

-1

375

-1

varav företag och organisationer

349

-2

295

-2

6

0

4

0

108

1

76

0

varav staten
varav kommuner och landsting
1)

Summan stämmer inte pga. avrundning.

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 uppgiftslämnarna. Idag använder SCB webbinsamlingsverktyget SIV för merparten 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 uppgiftslämnargranskning och bättre mallar. För att underlätta för uppgifts
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lämnarna 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
uppgiftslämnargranskning.
Under året har antalet undersökningar med uppgiftslämnargranskning,
dvs. kontroller vid ifyllandet, ökat. Det medför en viss ökning av tiden
för uppgiftslämnandet vid inlämnandet, men minskar antalet återkontakter 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 uppgiftslämnarna, 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 Landsting (SKL)
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
Sedan ett antal år tillbaka har rådet för den officiella statistiken, och
senare SCB, fått i uppgift att följa upp och återrapportera könsuppdelningen av den individbaserade officiella statistiken. Från och med
2010/2011 har uppföljningarna vartannat år utgjorts av kartläggningar
av könsuppdelning av statistiken och vartannat år av återkopplingar till
statistikansvariga myndigheter. Såväl kartläggningar som återkopplingar har genomförts av SCB. Av SCB:s regleringsbrev för 2018 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 könsuppdelning av statistiken ska ha två syften; dels att förmedla
resultaten av uppföljningen, dels att inhämta information om
bakomliggande orsaker till att statistiken inte alltid redovisas
könsuppdelad. Omfattningen av uppföljningen och återrapporteringen till de statistikansvariga myndigheterna beslutas
av myndigheten och styrs av erfarenheter från tidigare genomförda uppföljningar av könsuppdelning av statistiken”.
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018
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I september 2018 beslutade SCB:s generaldirektör att årets uppföljning
skulle genomföras i form av en enkät till samtliga myndigheter som
ansvarar för individbaserad officiell statistik. Det får till följd att
bedömningarna görs nära respektive produkt och att de som arbetar
med, och ansvarar för, statistiken involveras i själva kartläggningen.
Enkäten skickades ut under hösten 2018 som en del i det paket av
frågeformulär som avser den officiella statistikens kvalitet och tillgänglighet respektive uppföljning och planering av den officiella statistiken.
Under våren 2019 kommer varje myndighet få en återrapportering i
form av en summering av de svar som lämnats och som avser den egna
myndigheten. Det nya genomförandet tar avstamp i det förslag som
lämnades i SCB:s plan för jämställdhetsintegrering och en mer övergripande resultatredovisning ges, precis som tidigare, i den här
rapporten.

Genomförande
Att genomföra uppföljningen i form av en enkät till statistikansvariga
myndigheter har medfört nya utmaningar och möjligheter.
Under tidigare uppföljningar har definitioner av paragrafens centrala
begrepp hämtats från skriften ”Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt
medel för jämställdhetsanalys”. Samma definitioner har dock inte
genomgående använts av de statistikansvariga myndigheterna i
tillämpningen av 14 §. Mot bakgrund av att kravet i paragrafen tolkats
på olika sätt påbörjade SCB under 2018 ett arbete med att ta fram
riktlinjer vid tillämpningen av 14 §. Dessa kommer, tillsammans med ett
kompletterande stödmaterial, även att underlätta i kommande
uppföljningar av könsuppdelning av statistiken. Ambitionen är att
riktlinjerna, efter att ha remitterats till övriga statistikansvariga
myndigheter, ska beslutas och börja gälla vid halvårsskiftet 2019.
Eftersom de nya riktlinjerna inte fanns på plats vid 2018 års uppföljning
tog denna avstamp i tillvägagångssättet i föregående års kartläggningar
av könsuppdelningen av statistiken. En utmaning i sammanhanget var
att det, i de bedömningar som ingår i uppföljningarna, oundvikligen
finns ett mått av subjektivitet. I tidigare kartläggningar har bedömningarna kunnat hållas jämförelsevis konsistenta eftersom ett fåtal
personer genomfört själva kartläggningsarbetet. När motsvarande
bedömningar istället görs av ett stort antal personer utan samverkan
sinsemellan är det sannolikt att de blir mer självständiga och
varierande. I syfte att försöka hålla bedömningarna så likartade som
möjligt eftersträvades en enkelhet i den nya enkätens frågeställningar
samt en referensperiod som överensstämde med den i övriga enkäter
som ingick samma utskick. Att inhämta uppgifter med samma
detaljeringsnivå som tidigare hade krävt en mer omfattande arbetsinsats från uppgiftslämnarna utan att säkert generera, varken
sinsemellan eller mellan åren, jämförbara bedömningar.
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Enkelt uttryckt utformades enkäten så att varje statistikprodukt fick
uppskatta ungefärlig omfattning av 2018 års redovisning av individbaserad officiell statistik samt hur stor andel av denna som innehöll
redovisning med kön som övergripande indelningsgrund, redovisning
efter kön men inte med kön som övergripande indelningsgrund
respektive redovisning utan könsuppdelning. Frågorna var indelade i
fyra olika redovisningsformer; databaser, Excelfiler, rapporter och
övriga tabeller/diagram som redovisas på webben. Såväl frågeställningar
som svarsalternativ var formulerade på ett lite annorlunda sätt jämfört
med tidigare år.3 Därutöver finns även andra skillnader mellan årets
uppföljning och de tidigare och sammantaget innebär metodförändringen att resultatet för 2018 års uppföljning inte är fullt
jämförbart med resultaten från tidigare år.
I de tidigare kartläggningarna har det inte ingått att identifiera vilken
individbaserad statistik som inte redovisas efter kön någonstans. Det har
dessutom inte varit möjligt att inhämta information om varför viss
statistik inte redovisats efter kön. Istället har återkopplingarna som
genomförts åren mellan kartläggningarna bland annat haft till syfte att
besvara sådana frågor – men då endast för ett urval av statistikansvariga
myndigheter. Genom att istället inhämta uppgifter om könsuppdelning
av statistiken med hjälp av en enkät till SAM kan även uppgifter om
vilken statistik som aldrig könsuppdelas, samt orsaker därtill, samlas in
kontinuerligt och heltäckande. Mot bakgrund av att riktlinjer för
tillämpningen av paragrafens krav saknades, och sålunda även för
tolkningen av de särskilda skäl som nämns där, formulerades dessa
frågor öppet i 2018 års enkät. Av samma anledning fokuserade frågorna
på sådan statistik som inte redovisas efter kön någonstans.
I det slutliga resultatet ingår 131 produkter från 17 statistikansvariga
myndigheter.

För den som är insatt i tidigare uppföljningar kan nämnas att en större skillnad jämfört med 2016 års
uppföljning är att 2018 års dito inhämtat uppskattningar av andelen könsuppdelad statistik per
produkt, men inte uppgift om könsuppdelning för varje enskild tabell som varje produkt redovisat
under året. Det innebär att det inte är möjligt att redovisa resultatet utifrån andelen tabeller totalt utan,
i likhet med flertalet tidigare år, enbart efter andel produkter som till exempel redovisar alla databastabeller med kön som en övergripande indelningsgrund o.s.v. Det enda år som det varit möjligt att
redovisa uppgifter för det totala antalet granskade tabeller är 2016, eftersom en särskild applikation då
användes i insamlingen och som möjliggjorde sådana beräkningar.
3
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Resultat
Av tabell 3 framgår hur många produkter som har redovisning av
individbaserad officiell statistik inom respektive redovisningsform,
samt i hur stor utsträckning statistiken redovisas med kön som övergripande indelningsgrund. Det är färre produkter som redovisar större
delen av statistiken med kön som övergripande indelningsgrund 2018
jämfört med 2016. Det gäller för såväl Excelfiler som databaser och
rapporter. Det är dock inte meningsfullt att dra några slutsatser i termer
av en eventuell förändring. Som framgått ovan innebär skiftet i mätmetod att det finns flera betydande skillnader mellan 2016 och 2018 års
uppföljningar.

Att kön är en övergripande
indelningsgrund betyder att
statistiken redovisas könsuppdelad i alla kombinationer
av variabler. Det innebär att
värden för alla andra
indelningar och för alla
referenstider som ingår i
tabellen/diagrammet redovisas
efter kön.

Viktigt i sammanhanget är också att antalet produkter som har
tillgängliggjort individbaserad officiell statistik i respektive
redovisningsform är markant högre 2018 jämfört med 2016. Det är med
andra ord inte motsvarande tabeller och diagram som ingår i 2018 års
kartläggning som ingick i den närmast föregående. Till exempel har
produkter med redovisning i databaser ökat från 56 år 2016 till 76 år
2018.. Bland de 76 produkterna finns bland annat 20 produkter vars
redovisning i databaser tidigare år inte ingått i den officiella statistiken.
Dessa 20 produkter har nästintill genomgående en låg andel
databastabeller som redovisas med kön som övergripande
indelningsgrund, varmed resultatet som helhet påverkas. Även antalet
produkter som redovisar individbaserad officiell statistik i Excelfiler är
högre; 107 för 2018 jämfört med 85 för 2016, och i rapporter; 90 för
2018 jämfört med 78 för 2016.

Tabell 3 Redovisning med kön som övergripande indelningsgrund
Procentuell fördelning
Antal
produkter

Alla

Större
delen

Ungefär En mindre
hälften
del
Ingen del

Databaser

76

34

7

9

36

14

100

Excelfiler

107

39

21

7

16

17

100

Rapporter

90

10

31

7

31

21

100

Övriga tabeller/diagram

51

20

6

16

49

10

100

Totalt

Tabell 3 avser produkter. 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 sålunda inte möjligt att utifrån tabellen
uttala sig om hur stor del av all individbaserad officiell statistik som
redovisas med kön som övergripande indelningsgrund. Erfarenheten
från tidigare kartläggningar är att flera produkter med omfattande
redovisning också redovisar en mycket stor del av statistiken uppdelad
efter kön.
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I 2018 års kartläggning inhämtades en uppskattning av antalet tabeller
och diagram med individbaserad officiell statistik som respektive
produkt redovisat under året grupperat i 0, 1-10, 11-50 respektive fler
än 50 tabeller. Drygt 60 procent av produkterna som hade en redovisning i databaser, respektive i rapporter, redovisade i storleksordningen 1-10 tabeller och diagram. Detsamma gällde för knappt
hälften av produkterna som hade redovisning i Excelfiler. Bland
produkterna som redovisar 1-10 tabeller och diagram är det, jämfört
med de produkter som redovisar fler än 10 tabeller, i sin tur en betydligt
högre andel som också anger att de inte redovisar någon statistik med
kön som övergripande indelningsgrund. Resultatet förefaller rimligt
mot bakgrund av att vi sedan tidigare känner till att produkter som i
huvudsak avser någonting annat än individer, eller är indirekt
individbaserade, tenderar redovisa färre tabeller med individbaserad
officiell statistik. Sådan statistik har, erfarenhetsmässigt och
övergripande, också varit könsuppdelad i lägre utsträckning än statistik
som i huvudsak avser individer.
Sist men inte minst bör här nämnas att ett antal produkter avser vad
som ibland benämns som mängdstatistik. Det innebär att statistiken
inte samlas in för enskilda, utan för grupper av individer. Sådan statistik
kan inte genomgående redovisas med kön som övergripande
indelningsgrund. I årets enkät ställdes dock inte några frågor om själva
datainsamlingen, varför det inte är säkert hur många produkter det
sammanlagt rör sig om.

Varför varierar omfattningen av redovisningen?
Det finns, utöver möjligheten att redovisningen faktiskt utvidgats till
fler redovisningsformer, åtminstone ett par tänkbara förklaringar till att
fler produkter uppgett att de har redovisat individbaserad officiell
statistik i Excelfiler, databaser och rapporter jämfört med vad som
framkommit i tidigare uppföljningar. Den kanske mest uppenbara av
dessa är de nya riktlinjerna för officiell statistik (Dnr 2018/495) som kan
ha påverkat klassificeringen och därmed även vilken statistik som
omfattas av kravet på könsuppdelning. Tabeller och diagram som
tidigare inte ingått i den officiella statistiken, och därmed heller inte i
kartläggningarna, kan med andra ord ingå i 2018 års uppföljning.
Eftersom endast officiell statistik ingått i uppföljningarna är det oklart
hur stor del av den övriga, då icke-officiella, statistiken som tidigare
varit könsuppdelad. Det har dock, med utgångspunkt i vad som indirekt
framkommit i tidigare uppföljningar och med ett visst mått av
försiktighet, antagits att den icke-officiella statistiken sannolikt varit
könsuppdelad i lägre utsträckning än den officiella. Erfarenheten från
tidigare kartläggningar har också varit att det kan finnas en viss skillnad
mellan vilken statistik som betraktats som officiell inom respektive
undersökning/produkt och vilken som de facto märkts upp som officiell
statistik, där märkning ibland utelämnats. Tidigare år har endast den
statistik som enligt märkning varit officiell ingått. I 2018 års
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uppföljning är det sålunda fullt möjligt att ytterligare tabeller/diagram
inkluderats.

Redovisning utan könsuppdelning
Bland de 131 produkter som ingår i underlaget uppges 54 stycken, eller
41 procent, ha någon form av redovisning av statistik som inte redovisas
efter kön någonstans inom produkten. Notera att det som här avses inte
är redovisning med kön som övergripande indelningsgrund, utan redovisning efter kön oaktat eventuella korstabuleringar. Omfånget av
statistiken som inte redovisas efter kön någonstans varierar stort
mellan de 54 produkterna. I vissa fall rör det sig om enstaka tabeller i en
för övrigt omfångsrik redovisning, i andra fall om att uppgift om kön
inte samlas in. En sammanställning över vilken av den egna myndighetens statistik som inte redovisas efter kön någonstans, samt orsaker
därtill, kommer att kommuniceras tillbaka till samtliga berörda
myndigheter.
Orsaker till att inte redovisa statistik efter kön
När det gäller orsaker till att statistiken inte redovisas efter kön är det, i
likhet med tidigare, i flertalet fall inte möjligt att bedöma om dessa
faller under paragrafens särskilda skäl eller inte. I den här sammanställningen har svaren mycket översiktligt grupperats utifrån vilken
eller vilka orsaker som uppgetts.4 De i särklass vanligaste orsakerna till
att inte könsuppdela statistik är att underlaget är alltför litet för att
tillåta detta, liksom skäl kopplade till att uppgiften inte bedömts vara
relevant i sammanhanget. Sammanlagt är det drygt 20 produkter som
anger orsaker som, uttryckt på lite olika sätt, relaterar till underlagets
storlek (d.v.s. till sekretesskäl respektive osäkerhet i skattningar) och ca
15 produkter som anger skäl som handlar om ändamål och relevans. I
vissa fall är orsakerna mycket kortfattat beskrivna. I andra fall lämnas
utförliga svar där osäkerhet i skattningar, sekretesskäl och relevans
relateras till exempelvis kostnader, uppgiftslämnarbörda, insamlingsmetod och/eller lagstiftning. Övriga orsaker som anges i liten
omfattning är utrymmesskäl, att statistiken inte är individbaserad 5
respektive att den enbart avser endera könet. I några fall vet inte den
som besvarat enkäten varför statistiken inte könsuppdelats och i ett par
fall uppges att skäl egentligen saknas och att statistiken därför kommer
att könsuppdelas framgent. För några produkter lämnas beskrivningar
av vilken statistik som inte könsuppdelats men där det inte är alldeles
tydligt vilka orsakerna därtill är. För 11 av de 54 produkterna gör de som
besvarat enkäten bedömningen att hela eller delar av den statistik som
idag inte redovisas efter kön kommer att redovisas efter kön i framtiden.

Eftersom svaren lämnats i fritext har dessa, för den här analysen, tolkats och grupperats i efterhand.
Varje enskild produkt har kunnat uppge flera skäl, vilket några också gjort. I de allra flesta fall anges
dock en orsak per produkt.
4

Att statistiken inte är individbaserad innebär att den inte borde ingå i uppföljningen, men eftersom
produkterna i fråga även har viss redovisning av officiell individbaserad statistik kan de inte exkluderas
ur resultatet.
5
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Kostnader och personal
Den totala kostnaden för den officiella statistiken i Sverige beräknas för
året ha uppgått till 987,5 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 502 mnkr eller knappt 51 procent av den totala
kostnaden.
Det totala antalet årspersoner som arbetade med officiell statistik under
året var knappt 670 årspersoner, varav cirka 285 årspersoner avser EUreglerad statistik. 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, t.ex. kompetensutveckling och administration.
Tabell 4 Kostnad och personal 2018 för officiell statistik vid statistikansvariga myndigheter
Antal
produkter

Total kostnad, Varav EUÅrspersoner,
mnkr
reglerat, mnkr antal

Arbetsmiljöverket

3

9,5

6,8

3,4

Brottsförebyggande rådet

9

33,3

0,2

21,0

Centrala studiestödsnämnden

2

0,5

0,0

0,4

Domstolsverket

1

0,1

0,0

0,1

Ekonomistyrningsverket

1

9,1

8,7

6,2

Finansinspektionen

8

14,7

0,0

0,1

Försäkringskassan

13

24,6

0,0

9,0

Havs- och vattenmyndigheten

5

2,7

1,0

0,3

Kemikalieinspektionen

5

4,4

0,4

0,8

Konjunkturinstitutet

1

1,5

0,0

0,1

Kungliga biblioteket

1

1,3

0,0

0,9

Medlingsinstitutet

12

40,7

2,6

2,7

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

2

0,4

0,0

0,1

Myndigheten för kulturanalys

4

3,3

0,0

2,0

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

7

5,1

2,5

1,3

Naturvårdsverket

9

0,5

0,5

0,1

Pensionsmyndigheten

8

3,9

0,0

1,0

Riksgäldskontoret

2

5,3

5,2

3,3

SCB6

114

572,9

343,3

517,0

Skogsstyrelsen

13

23,1

0,0

15,9

Socialstyrelsen

21

22,6

0,0

10,5

Statens energimyndighet

26

38,6

32,5

8,1

Statens jordbruksverk

33

36,2

33,9

12,3

6

För beräkningsmetod för SCB, se kommentarer till kostnadsberäkningar.
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Antal
produkter

Total kostnad, Varav EUÅrspersoner,
mnkr
reglerat, mnkr antal

Statens skolverk

21

48,0

32,4

13,6

Sveriges lantbruksuniversitet

6

39,5

0,0

27,1

Tillväxtverket

1

8,7

8,7

0,9

Trafikanalys

19

15,0

8,4

4,0

Universitetskanslersämbetet

9

21,9

15,5

5,8

356

987,5

502,5

667,9

Summa

Kommentarer till kostnadsberäkningar
SCB samlar in de statistikansvariga myndigheternas uppgifter om
kostnader och arbetstimmar via blankett. Utifrån underlaget beräknar
SCB årspersonerna för respektive myndighet. SCB:s kostnadsuppgifter
redovisas på annat sätt, mer information om detta finns nedan.
Särkostnader
Beräkningen av särkostnaden plus pålägg på direkt lön för overheadkostnader 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 2018 till 867 kr och baseras på den genomsnittliga lönen för personer i Bestagrupperingen 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:
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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 ITtjänster eller tryckeritjänster, men då får kostnaderna inte
också ingå i form av antal arbetstimmar nedan
avskrivningskostnader för investeringar som berör officiell
statistik.
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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.
Beräkning av antalet årspersoner
Antal årspersoner definieras som totala antalet nedlagda timmar på
officiell statistik dividerat med genomsnittliga antalet timmar som en
heltidsarbetande arbetar. För beräkningen har det genomsnittliga
antalet timmar för en heltidsarbetande för 2018 antagits 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 eller beräknas
på ett godtagbart att spårbarheten ska motsvara de krav som ställs vid
en revision. Av det redovisade antalet arbetstimmar eller det uppskattade antalet arbetstimmar, ska myndigheten ange vad den bedömer
avser EU-reglerad statistik.
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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 Arbetskraftsbarometern 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).
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, 572,9 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 862 mnkr. Korrigerat för uppdrag till andra statistikansvariga myndigheter uppgår de kalkylerade kostnaderna till 704
mnkr.
SCB:s uppgift om totala antalet årspersoner kan särredovisas för
produktion gällande statistik som SCB:
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själv ansvarar för, 407 årspersoner
producerar på uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter,
110 årspersoner.
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Utvärdering av den
officiella statistikens
kvalitet
Sammanfattning
Den officiella statistikens kvalitet är god och den utvecklas i en positiv
riktning. Utvärderingen av den officiella statistikens kvalitet fokuserar
på kvaliteten i relation till statistikens ändamål och användarnas behov
av information. Det finns en medvetenhet hos de statistikansvariga
myndigheterna att omvärlden förändras och att detta leder till förändrade behov, men samtidigt finns det brister i statistikens innehåll.
Det finns därför skäl att se över hur den officiella statistiken på ett mer
aktuellt sätt ska kunna spegla samhället jämte de pågående
förändringarna.
Undersökningarnas design fångar upp krav och anger målsättningen för
statistikens kvalitet. I de flesta fall uppfylls målen, i de fall den slutliga
kvaliteten avviker är det tillförlitligheten som är det största problemet.
De största osäkerhetskällorna generellt är, i likhet med den föregående
utvärderingen, mätning och bortfall.

Bakgrund
Enligt 13a § i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska
de statistikansvariga myndigheterna, var och en inom sitt statistikområde, utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordningen
(2016:822) med instruktion för SCB säger vidare att SCB varje år ska
göra en analys av de statistikansvariga myndigheternas utvärderingar av
kvaliteten.
SCB har med anledning av detta, och i samråd med statistikansvariga
myndigheter, tagit fram föreskrifter (SCB-FS 2017:8) med två frågeformulär, ett för statistikområde och ett för statistikprodukt. Som stöd
för att besvara frågeformulären finns dessutom en handbok;
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok.7
Utvärderingen är upplagd enligt modellen i figur 1. Kvaliteten relateras
till statistikens ändamål och användarnas behov av information.

https://www.scb.se/contentassets/97a3b1c29234460cb7054e998252001f/ov9999_2018a01_br_
x99br1802.pdf
7
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Utkast/Version

DOKUMENTTYP
2016-12-14
PCA/ LEDN
Eva Elvers
Figur 1 Cykliskt arbetssätt (Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en
handbok, sidan 11)

Statistikens
ändamål

Kvalitetskrav

Undersökningsdesign

Utfall

Utvärdering av utfallet
Återkoppling till kommande år

Inför 2018 års utvärdering gjordes ändringar i frågeformulären och
handboken (se ändringsföreskrift SCB-FS 2018:17). Den största
ändringen är att frågor om krav på kvalitet flyttats från frågeformuläret
för statistikområde till frågeformuläret för produkter.

Formulär för områden och produkter
Formuläret för statistikområde är indelat i två delområden:
Informationsbehov och statistikens ändamål, samt Kvalitetsstudier.
Formuläret har i 2018 års utvärdering besvarats för samtliga 112
statistikområden.
Formuläret för statistikprodukter är indelat i fem delområden:
Kvalitetskrav och undersökningsdesign, Statistiken kvalitet: utfall av
design, Statistikens framställning: större skillnader, Statistikens kvalitet:
större skillnader för kvalitetskomponenter, Statistikens kvalitet: sammanfattande bedömning samt Osäkerhetskällor och jämförbarhet. Formuläret
ska besvaras för alla produkter som offentliggjort statistik under
referensåret. 303 produkter har besvarat formuläret för 2018, vilket
motsvarar samtliga produkter som var aktuella för utvärderingen under
året.

Statistikområde
Informationsbehov och statistikens ändamål
Frågorna besvaras på en övergripande nivå och avser hela statistikområdet. För varje delfråga efterfrågas förklaringar i fritext, beroende
på om svaret på delfrågan varit Ja eller Nej. I tabell 5a-e redovisas
andelar och antal totalt över alla statistikområden.
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Tabell 5a Informationsbehov och statistikens ändamål - omvärldsförändringar
Har det sedan föregående utvärdering skett
omvärldsförändringar som har betydelse för
användarnas informationsbehov?
Procent
Antal
Ja

18

20

Nej

82

92

Totalt

100

112

Tabell 5b Informationsbehov och statistikens ändamål - brister
i statistikens innehåll
Finns det påtagliga brister i statistikens
innehåll i förhållande till viktiga
informationsbehov?
Procent
Antal
Ja

30

34

Nej

70

78

Totalt

100

112

Tabell 5c Informationsbehov och statistikens ändamål - annan
statistik som inte är officiell
Framställer myndigheten statistik inom
statistikområdet som inte är officiell och som
tillgodoser viktiga informationsbehov?
Procent
Antal
Ja

42

Nej

58

47
65

Total

100

112

Tabell 5d Informationsbehov och statistikens ändamål - hänsyn till
uppgiftslämnarbörda
Har hänsyn till uppgiftslämnarbörda
inneburit att viktiga informationsbehov inte
tillgodoses?
Procent
Antal
Ja

11

12

Nej

89

100

Total

100

112

Tabell 5e Informationsbehov och statistikens ändamål - ändring
av ändamål
Har någon större ändring av statistikens
ändamål för statistikområdet skett sedan
föregående utvärdering?
Procent
Antal
Ja

2

2

Nej

98

110

Total

100

112

Omvärldsförändringar
För ungefär en femtedel av statistikområdena anges att någon
omvärldsförändring av betydelse för användarnas informationsbehov
har skett sedan föregående utvärdering. Exempel på förändringar i
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omvärlden som skapar nya statistikbehov hos användarna är den framväxande delningsekonomin, ökad fokus på cirkulär ekonomi, debatten
om assistansersättning, ökad e-handel och ökad globalisering. Detta har
lett till krav på både ny statistik och mer detaljerad statistik.
Brister i statistikens innehåll
För 30 procent av statistikområdena anges att det finns brister i
statistikens innehåll i förhållande till viktiga behov av information. Det
är ungefär samma andel som i 2017 års utvärdering. Som skäl till varför
det finns brister anges i ungefär hälften av fallen att de data som skulle
behövas inte finns eller inte får samlas in av olika skäl (sekretess,
bristande lagstöd, etc.). Andra skäl kan vara att det skulle öka uppgiftslämnarbördan för mycket, eller att det finns problem med kvaliteten i
data.
Annan statistik som inte är officiell
Det är inte ovanligt att det inom statistikområdet görs annan statistik
som tillgodoser informationsbehov men som av olika skäl inte är
officiell. Drygt 40 procent anger att så är fallet, vilket inte är någon
nämnvärd skillnad jämfört med 2017. Det främsta skälet är att det finns
problem med metoder eller datakvalitet som gör att statistiken inte kan
bli officiell (förekommer i omkring hälften av områdena). Andra skäl är
att statistiken görs på uppdrag av någon annan och därför inte kan vara
officiell, eller att den inte är officiell av historiska eller organisatoriska
skäl. Det finns även flera exempel på att man planerar att göra
statistiken officiell.
Hänsyn till uppgiftslämnarbörda
För tolv områden (elva procent), gör hänsyn till uppgiftslämnarbördan,
att informationsbehov inte kan tillgodoses. Denna fråga är
omformulerad i 2018 års utvärdering och därför inte jämförbar med
2017 års utvärdering. Effekterna av att uppgiftslämnarbördan måste
hållas nere är till exempel att statistiken innehåller färre variabler eller
är mindre detaljerad än vad som efterfrågas, att undersökningar inte
görs varje år, att man inte kan uppfylla EU-krav, att man letar efter
andra datakällor eller överväger modellbaserade skattningar.
Ändring av ändamål
I endast två fall har det skett någon ändring av ändamålet.

Kvalitetsstudier
På frågan om det gjorts några kvalitetsstudier inom statistikområdet
sedan den föregående utvärderingen var svaret ja för 20 områden, och
inom tolv av dessa har det gjorts mer än en studie. Det kan till exempel
röra sig om översyner av befintliga produkters relevans, innehåll och
tillförlitlighet, mättekniska studier, bortfallstudier eller jämförelser
mellan direktinsamling och register.
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Statistikprodukt
Kvalitetskrav och undersökningsdesign
För var och en av kvalitetskomponenterna Statistikens innehåll,
Tillförlitlighet, Aktualitet och punktlighet, Tillgänglighet och tydlighet samt
Jämförbarhet och samanvändbarhet besvaras en omfattande fråga om
kvalitetskrav och undersökningsdesign på produktnivå. Frågan består av
ett antal delfrågor per kvalitetskomponent.
Först besvaras en fråga om det finns krav på statistikens kvalitet som är
formulerade utifrån statistikens ändamål, med avseende på kvalitetskomponenten. I tabell 6a visas fördelningen av svaren efter de fem
kvalitetskomponenterna. Om krav finns formulerade, besvaras en fråga
om undersökningsdesignen tillgodoser de ställda kvalitetskraven.
Fördelningen av svaren efter de fem kvalitetskomponenterna visas i
tabell 6b. Till svaret på den sistnämnda frågan finns det också möjlighet
att lämna kommentarer i fritext.
Om det inte finns krav formulerade för statistikprodukten görs en
beskrivning i fritext varför krav inte finns. Fritextsvaren visar ofta att
det finns en föreställning om den kvalitet som statistikprodukten bör
uppnå, men en majoritet av de svarande anger att det inte finns några
formella kvalitetskrav. Det betyder också att det inte finns kvalitetskrav
formulerade i relation till de enskilda kvalitetskomponenterna. Det är få
produkter som anger något skäl till varför krav saknas.
Tabell 6a Kvalitetskrav utifrån ändamål, per kvalitetskomponent
Finns det krav på statistikens kvalitet som är
Ja
formulerade utifrån statistikens ändamål när
det gäller kvalitetskomponenten?

Nej

Kvalitetskomponent

Procent

Antal

Procent

Antal

Statistikens innehåll

89

270

11

33

Tillförlitlighet

84

254

16

49

Aktualitet och punktlighet

91

276

9

27

Tillgänglighet och tydlighet

89

271

11

32

Jämförbarhet och samanvändbarhet

85

257

15

46

Tabell 6b Tillgodoser undersökningens design de ställda kvalitetskraven, per
kvalitetskomponent
Tillgodoser undersökningsdesignen de ställda
Ja
Nej
kvalitetskraven?
Kvalitetskomponent

Procent

Antal

Procent

Antal

Statistikens innehåll

96

258

4

12

Tillförlitlighet

95

241

5

13

Aktualitet och punktlighet

99

272

1

4

Tillgänglighet och tydlighet

98

266

2

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

97

248

3

9
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Statistikens innehåll
Det finns kvalitetskrav formulerade utifrån statistikens ändamål för
kvalitetskomponenten Statistikens innehåll för 270 statistikprodukter
eller 89 procent. Av dessa är det 96 procent eller 256 produkter som har
en undersökningsdesign som tillgodoser kvalitetskraven.
Kraven kan vara många och detaljerade, och det är en förklaring som
flera angett till varför undersökningens design inte alltid fångar alla
krav på innehållet.
Tillförlitlighet
För 254 statistikprodukter finns kvalitetskrav formulerade utifrån
statistikens ändamål för kvalitetskomponenten Tillförlitlighet. Detta
motsvarar 84 procent av statistikprodukterna. Av dessa är det 95 procent eller 241 produkter som har en undersökningsdesign som tillgodoser kvalitetskraven.
Bortfall är en återkommande förklaring i de fall där tillförlitligheten
inte når upp till kraven.
Aktualitet och punktlighet
För 276 statistikprodukter finns kvalitetskrav formulerade utifrån
statistikens ändamål för kvalitetskomponenten Aktualitet och punktlighet. Detta motsvarar 91 procent av statistikprodukterna. Av dessa har
272 produkter en undersökningsdesign som tillgodoser kvalitetskraven.
Det finns inget generellt skäl i fritextsvaren till att kraven på aktualitet
och punktlighet inte uppfylls.
Tillgänglighet och tydlighet
För 271 statistikprodukter finns kvalitetskrav formulerade utifrån
statistikens ändamål för kvalitetskomponenten Tillgänglighet och
tydlighet. Detta motsvarar 89 procent av statistikprodukterna. Av dessa
har 266 produkter en undersökningsdesign som tillgodoser
kvalitetskraven.
Några skäl som anges till att kraven inte uppfylls är begränsad
publicering och bristande dokumentation.
Jämförbarhet och samanvändbarhet
För 257 statistikprodukter finns kvalitetskrav formulerade utifrån
statistikens ändamål för kvalitetskomponenten Jämförbarhet och
samanvändbarhet. Detta motsvarar 85 procent av statistikprodukterna.
Av dessa har 248 produkter en undersökningsdesign som tillgodoser
kvalitetskraven.
Några skäl som anges till att kraven inte uppfylls är tidsseriebrott och
otillräcklig detaljeringsgrad i redovisningen.
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Statistikframställningen
I en avslutande delfråga tar produkterna ställning till huruvida undersökningsdesignen följdes under statistikframställningen. Svaren
redovisas i tabell 7 nedan.
Tabell 7 Följdes undersökningens design
Följdes undersökningens design
under statistikframställningen?

Procent

Antal

Ja

98

297

Nej

2

6

100

303

Totalt

Två procent har angett att undersökningens design inte följdes under
statistikframställningen.
Jämförelser med 2017 bör göras med försiktighet då hela frågeblocket
som redovisas i tabellerna 6a-7 strukturerats om inför 2018 års
utvärdering. Frågan om krav finns formulerade, ställdes 2017 på
statistikområdesnivå och kan inte jämföras med 2018. Frågan om
kraven uppfylls fanns 2017, men med en delvis annorlunda formulering.
Då var det mellan 86 och 96 procent av produkterna som uppfyllde
kraven för de olika kvalitetskomponenterna. 2017 var det 4 procent av
produkterna där designen inte följdes under framställningen av
statistikens.

Statistikens kvalitet: utfall av design
Frågan avser om produktkvaliteten avviker från undersökningsdesignen
(se tabell 8), och i så fall vilka de berörda kvalitetskomponenterna är.
Högst tre komponenter får anges. Kvalitetskomponenterna är indelade i
tre nivåer: huvudkomponent, underkomponent och delkomponent.
Uppgiftslämnarna kan även lämna en kommentar till respektive
kvalitetskomponent.
Tabell 8 Avviker produktkvaliteten från målsättningen
Avviker produktkvaliteten påfallande från
målsättningen i undersökningsdesignen?
Procent
Ja

Antal

7

20

Nej

92

283

Totalt

100

303

Sju procent av produkterna har haft en avvikande produktkvalitet
jämfört med målsättningen i undersökningsdesignen. Denna fråga
fanns med i 2017 års utvärdering och kan jämföras med 19 procent som
då angav att produktkvaliteten avvek från designen. När avvikelserna
delas in i kvalitetskomponenter följer de samma mönster som
föregående år; det är huvudkomponenten Tillförlitlighet,
underkomponenten Punktlighet och delkomponenten Bortfall som fått
flest noteringar inom sina respektive nivåer.
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Statistikens framställning: större skillnader
Undersökningen visar om det gjorts några större förändringar i statistikframställningen av produkterna jämfört med föregående utvärdering
(tabell 9). Vid Ja-svar följer ett antal frågor om vilka kvalitetskomponenter som främst påverkades och om påverkan innebar en förbättring
eller en försämring. Man ombeds även beskriva förändringen i fritext.
Tabell 9 Skillnader i statistikframställningen jämfört med föregående
utvärdering
Finns det större skillnader i
statistikframställningen jämfört med
föregående utvärdering av produkten?
Procent
Antal
Ja

7

22

Nej

89

269

Ej aktuellt, detta är första utvärdering av
produkten

4

12

100

303

Totalt

En stor majoritet, 89 procent, uppgav att det inte varit några större
skillnader i statistikframställningen jämfört med föregående
utvärdering. För de 22 produkter där det skett en betydande förändring i
statistikframställningen var det 20 produkter vars förändring inneburit
en förbättring. Ingen produkt hade fått en förändring som lett till en
försämring. För två produkter saknas denna bedömning. Upp till tre
kvalitetskomponenter kan anges som påverkats av förändringen i
statistikframställningen. Kvalitetskomponenten Tillförlitlighet är den
vanligast förekommande.

Statistikens kvalitet: större skillnader för
kvalitetskomponenter
För produkterna görs en bedömning om det finns någon större skillnad i
statistikens kvalitet jämfört med föregående utvärdering (tabell 10). Vid
Ja-svar följer ett antal frågor om vilka kvalitetskomponenter som främst
påverkades och om påverkan innebar en förbättring eller en försämring.
Man ombeds även beskriva förändringen i fritext.
Tabell 10 Skillnader i statistikens kvalitet jämfört med föregående
utvärdering
Finns det någon större
skillnad i statistikens kvalitet
jämfört med föregående
utvärdering av produkten?
Procent
Antal
Ja

8

23

Nej

88

268

Ej aktuellt, detta är första utvärdering av
produkten

4

12

100

303

Totalt

88 procent anger att det inte finns någon skillnad i kvaliteten jämfört
med föregående utvärdering. För 23 produkter hade det skett en
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förändring i statistikens kvalitet. Femton av produkterna hade
förbättringar av en eller flera kvalitetskomponenter. Fem produkter
hade försämring av en eller flera kvalitetskomponenter. Två produkter
hade fått en förbättring avseende en kvalitetskomponent och en
försämring av en annan. För en produkt saknas svar. Av de som
uppgivit en förbättring avser den nästan i hälften av fallen Tillförlitlighet
med tillhörande underkomponenter. Även när det gäller försämringar
berör det i drygt hälften av fallen Tillförlitlighet med tillhörande
underkomponenter.

Statistikens kvalitet: sammanfattande bedömning
Det gjordes även en sammanfattande bedömning av kvaliteten jämfört
med förra gången produkten utvärderades.
Tabell 11 Skillnader i statistikens kvalitet jämfört med föregående
utvärdering
Gör en sammanfattande bedömning av
statistikens kvalitet jämfört med föregående
utvärdering av produkten
Procent
Antal
Mycket sämre

0

Något sämre

2

7

Lika

81

245

Något bättre

12

36

Mycket bättre

1

2

Ej aktuellt, detta är första utvärdering av
produkten

4

12

100

303

Totalt

1

Drygt 80 procent anger att kvaliteten inte ändrats (tabell 11) och 13 procent anger att den blivit något eller mycket bättre. Endast ett fåtal anger
att den försämrats.

Osäkerhetskällor och jämförbarhet
En fråga gällde vilken osäkerhetskälla som har störst betydelse för
statistikens osäkerhet. Flest har angett mätning som den osäkerhetskälla som har störst betydelse, följt av bortfall (tabell 12). Tillsammans
anges någon av dessa två orsaker för 54 procent av statistikprodukterna.
Övriga osäkerhetskällor har angetts med ungefär lika stor andel, kring
tio procent vardera. Frågan kan inte jämföras med 2017 års utvärdering
då osäkerhetskällorna i den föregående utvärderingen endast angavs i
fritext.
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Tabell 12 Osäkerhetskälla med störst betydelse för osäkerheten
Osäkerhetskälla
Procent
Antal
Urval

8

24

Ramtäckning

11

33

Mätning

34

102

Bortfall

20

60

Bearbetning

10

31

Modellantaganden

8

26

Vet inte

9

27

100

303

Totalt

På frågan vilken osäkerhetskälla som har störst betydelse och om
inflytandet har ändrats påtagligt sedan föregående utvärdering visar
svaren att för 10 procent av produkterna har inflytandet ändrats
påtagligt (tabell 13). För 4/5 av dessa har förändringen inneburit en
förbättring. I de flesta fall har det med osäkerhetskällan urval att göra.
Tabell 13 Har inflytandet från någon osäkerhetskälla ändrats påtagligt?
Förändrat inflytande
Procent
Antal
Ja

10

30

varav Förbättring

8

24

varav Försämring

2

6

Nej

86

260

Ej aktuellt

4

13

Till sist ställdes frågan om vilken faktor som har störst betydelse för
statistikens jämförbarhet och samanvändbarhet med annan statistik.
Förklaringar anges i fritext.
Tabell 14 Faktor med störst betydelse för jämförbarhet och samanvändbarhet
Faktor
Procent
Antal
Definitioner

50

151

Metoder

31

93

Omvärldsförändringar

19

59

För hälften av produkterna är definitioner den viktigaste faktorn, följt
av metoder med 31 procent (tabell 14). Frågan är inte jämförbar med
2017 års utvärdering då den tidigare var uppdelad på två frågor.
För de som angett definitioner är det vanligt att förändrade definitioner,
variabler, klassifikationer, population, insamling, begrepp, innehåll och
källor påverkar jämförbarheten. För de som angett metoder nämns olika
anledningar, till exempel mät- och insamlingsmetoder, källor, modeller
och urval.
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För de som angett omvärldsförändringar är det vanligt med förändrat
regelverk eller olika yttre faktorer som påverkan på jämförbarheten.
De flesta anger faktorer som har med jämförbarhet över tid att göra,
följt av samanvändbarhet i övrigt (andra undersökningar, annan
statistik, jämförelser mellan länder). Ett mindre antal anger faktorer
rörande jämförbarhet mellan grupper.

Analys
Områdesnivå
För en femtedel av statistikområdena har det sedan föregående
utvärdering skett förändringar i omvärlden som är av betydelse för
användarnas informationsbehov (tabell 5a). Exempel på förändringar
som lyfts fram är
-

ändrade beteenden (ökad e-handel),
aktuella samhällsfrågor (assistansersättning) och
större förflyttningar (globalisering, digitalisering).

De här förändringarna har inte lett fram till att statistikens ändamål har
reviderats (tabell 5e). Det är komplexa frågor som kräver omsorgsfulla
utredningar och dialog med användarna innan beslut fattas om
ändringar. Alla beslutade ändringar måste också genomföras på ett
kontrollerat sätt. För att statistiken ska vara aktuell och relevant är det
dock angeläget att väsentliga ändringar som bedöms vara bestående
sker med viss skyndsamhet. Det finns därför anledning att titta närmare
på varför statistikens ändamål inte har reviderats med anledning av de
här aktuella ändringarna.
En tredjedel av alla statistikområden uppger att det finns brister i
statistikens innehåll i förhållande till viktiga informationsbehov (tabell
5b). Exempel på dessa brister i statistiken är att redovisningen inte görs
på en så detaljerad nivå som användarna önskar. En annan brist som
lyfts fram är statistikens samanvändbarhet. Det senare förklaras i ett
par av svaren med att samordningen myndigheter emellan inte är
tillräckligt väl utvecklad. Andra skäl till att en stor del av
statistikområdena har brister i innehåll uppges vara brist på data, som i
sin tur beror på svårigheter att samla in data pga. sekretess och
bristande lagstöd.
För drygt 1 av 10 statistikområden anges att uppgiftslämnarbördan är
skälet till att informationsbehov inte kan tillgodoses. Här finns dock en
hög grad av proaktivitet – man söker nya datakällor och överväger mer
av modellbaserade skattningar.
Sammantaget tyder resultatet på områdesnivå på att SAM behöver
förbättra sin omvärldsbevakning och därefter snabbare omsätta
kunskaperna i anpassning av statistiken efter användarnas behov.
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018
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Detta gäller framförallt förändringar som sker i omvärlden och som inte
regleras inom det officiella statistiksystemet. Vad gäller samanvändbarheten behöver SAM tillsammans se över möjligheterna till
samordning av hur den officiella statistiken kommer till bättre nytta
och användning.

Produktnivå
I de allra flesta fall, i runt 9 av 10 produkter, finns det kvalitetskrav som
är formulerade utifrån statistikens ändamål (tabell 6a). I stort sett alla
produkter svarar att undersökningsdesignen tillgodoser kraven (tabell
6b), och i de allra flesta fall har också designen följts under framställningen av statistiken (tabell 7). Ett tjugotal av produkterna anger att
den slutliga kvaliteten på statistiken avviker från den kvalitet som varit
målsättningen med designen (tabell 8) och här tyder svaren på att det
främst är problem med tillförlitligheten som är orsak till avvikelsen.
Det mest påtagliga resultatet på produktnivå är de olika förändringar som
lett till förbättringar. Tittar vi på svaren på frågorna om skillnader i
statistikframställningen (tabell 9), skillnader i statistikens kvalitet (tabell
10), den sammanfattande bedömningen av kvaliteteten jämfört med för ett
år sedan (tabell 11) och förändringar av osäkerhetskällors inflytande (tabell
13) så är mönstret tydligt: de allra flesta produkterna gör bedömningen att
tillståndet är detsamma som vid den tidigare utvärderingen, men mellan 5
och 13 procent av produkterna pekar på att de sett förändringar till det
positiva.
De osäkerhetskällor som SAM bedömer har störst betydelse för
statistikens kvalitet är, precis som föregående år, mätning och bortfall
(tabell 12). Även om utvärderingsformuläret har modifierats inför årets
utvärdering kan vi dra följande slutsats: Att samma osäkerhetskällor lyfts
fram två år i rad som mest betydelsefulla pekar på behov av förbättringsåtgärder inom dessa osäkerhetskällor för att öka tillförlitligheten totalt i
statistiken.
Statistikens jämförbarhet och samanvändbarhet påverkas främst av
definitioner, följt av metoder (tabell 14). Omvärldsförändringar anges
som skäl av omkring en femtedel av produkterna. Ett större behov av att
snabbare anpassa statistiken till förändringar i omvärlden för att kunna
tillgodose användarnas behov (relevans) måste alltså ställas mot behovet
att behålla jämförbarheten. En sådan bedömning av kvalitetskraven som
ställs mot varandra bör göras tillsammans med de prioriterade användarna
och även sättas i relation till statistikens ändamål.
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Sammanfattningsvis: det finns skäl att utreda vilka hinder som finns för att
statistiken på ett mer aktuellt sätt ska spegla samhället jämte de pågående
förändringarna, samtidigt som frågan om kontinuitet och sammanhållning
av det officiella statistiksystemet beaktats. Den kartläggning av behovsbilden inom de olika statistikområdena som SCB tillsammans med
övriga SAM genomför under 2019 kommer förhoppningsvis att bidra till
att bilden klarnar ytterligare.
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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 ämnesoch 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. En viss statistikprodukt kan även hänföras till ett eller
flera statistikområden.8
Vidare bestämmer den statistikansvariga myndigheten vilka objekt och
variabler som ska undersökas, vilka statistiska mått och redovisningsgrupper som ska användas, periodicitet m.m. 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.

8
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I SOS-systemet ingår förutom själva statistiken (de s.k. statistikprodukterna) även metadata, produktionssystem, slutliga observationsregister, publikationer, enstaka tabeller samt databaser. Databaser kan
vara interaktiva eller bestå av fasta tabeller som användaren inte kan
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 kvalitetsdeklaration. 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
Ämnes- och statistikområden
De statistikansvariga myndigheterna rekommenderas att anmäla förslag
om ändringar avseende ansvariga myndigheter, ämnes- och statistikområden till SCB. Anmälan om förändringar skickas till samtliga
statistikansvariga myndigheter, vilka därmed bereds möjlighet att yttra
sig. Den myndighet som har föreslagit en förändring kan bifoga
yttrandena i sin skrivelse till regeringen.

Statistikprodukter
SCB rekommenderar även de statistikansvariga myndigheterna att
anmäla nya, förändrade och nedlagda statistikprodukter i den officiella
statistiken till SCB. De statistikansvariga myndigheterna har därmed
möjlighet att peka på risk för dubbelinsamlingar och behov av
samordning av objekt, variabler m.m. Ändringarna går att hitta på SAMForum.

Lagar, förordningar och föreskrifter
Den officiella statistiken regleras av lagar, förordningar och föreskrifter.
Lagen (2001:99) om den officiella statistiken9 anger att den officiella
statistiken ska finnas tillgänglig för allmän information, utredningsverksamhet 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.

9

Se bilaga 3.
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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.10 Av förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken11 framgår att den officiella
statistiken ska dokumenteras, kvalitetsdeklareras och utan 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 publiceras i tryckta publikationer ska dessutom
tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och SCB:s bibliotek utan avgift.12 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
centralbyrån13 framgår att SCB bland annat 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

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)] samt lagen (2018:2018) om
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen om inte annat följer av lagen om den officiella statistiken eller föreskrifter
som meddelats med stöd av den lagen.
10

11

Se bilaga 5.

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.
12

13
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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 uppgiftsskyldigheten. Enligt förordningen om den officiella statistiken ska
uppgifter för officiell statistik samlas in på ett sådant sätt att
uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt.
Av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning14 följer att innan en myndighet beslutar om föreskrifter eller
allmänna råd för uppgiftslämnande ska myndigheten bl.a. utreda såväl
kostnadsmässiga som andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning.
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 myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
(samrådsförordningen)15 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 2018:17, tillämpas. Vidare ska SCB:s
föreskrifter (SCB-FS 2016:17)16 om kvalitet för den officiella statistiken
samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:8)17 om utvärdering av den
officiella statistikens kvalitet tillämpas.
Dessutom finns riktlinjer framtagna för de statistikansvariga myndigheterna. Dessa är ”Riktlinjer för vad som är officiell statistik” (SCB,
mars 2018), ”Riktlinjer och rutiner för revideringar av statistikvärden”
(SCB, oktober 2015) och ”Riktlinjer och rutiner för elektronisk
publicering” (SCB, mars 2008). Alla statistikansvariga myndigheter har
även rekommenderats att arbeta enligt Riktlinjerna för europeisk statistik
(Code of Practice) som uppdaterades efter beslut från ESSC i november
2018. Riktlinjerna för europeisk statistik har konstaterats ligga nära de

14

Se bilaga 12.

15

Se bilaga 11.

16

Se bilaga 8.

17

Se bilaga 9.
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lagstiftade kvalitetskriterierna för officiell statistik. ”Riktlinjer för
beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken” (SCB,
oktober 2003, aktualiserades i april 2012) slutade att gälla (SCB, mars
2018).
Den 29 april 2015 beslutade Europaparlamentet och rådet , genom
förordning (EU) 2015/759, om ändring av förordning (EG) nr (223/2009)
om europeisk statistik.18 Ändringen innebär bl.a. att kravet på
samordning på nationell nivå stärks avseende utveckling, framställning
och spridning av europeisk statistik.

Regeringens åtagande om att skapa förtroende för
statistiken
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009, i
lydelsen enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759,
om europeisk statistik ska medlemsländerna och kommissionen vidta
alla nödvändiga åtgärder i syfte att upprätthålla förtroendet för
europeisk statistik. Enligt artikel 11.4 i nämnda förordning ska
medlemsländerna offentliggöra ett åtagande om att skapa förtroende
för statistiken. Regeringen beslutade den 20 september 2017
budgetpropositionen för år 2018.19 I propositionen redogör regeringen
för sitt åtagande om att skapa förtroende för statistiken. Det
konstateras att för att fortsatt upprätthålla förtroendet för statistiken
behöver systemet för den officiella statistiken utvecklas vidare.
Samordningen av statistiksystemet och kvalitetsuppföljningen av
statistiken kan stärkas.

Regeringens vidtagna åtgärder
I syfte att stärka samordningen av statistiksystemet och kvalitetsuppföljningen har bl.a. följande åtgärder enligt åtagandet vidtagits av
regeringen:
Samma kvalitetskriterier infördes år 2013 i den nationella statistiklagstiftningen, 2001:99, som i den europeiska. Dessa är relevans,
noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och
samstämmighet.
En ny förordning med instruktion för SCB antogs i juni 2016. Den
innehåller ett tydliggörande av SCB:s ansvar för samordningen: SCB
utses formellt till nationell statistikbyrå och är därmed ansvarig för att
samordna den europeiska statistiken i enlighet med EU:s statistikförordning. SCB ansvarar även för samordningen av systemet för den
officiella statistiken. Vid myndigheten finns ett råd för den officiella

Den konsoliderade förordningen finns på EUR-Lex, se http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SV/TXT/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&qid=1449844389188.
18

19
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statistiken. Antalet ledamöter i rådet har utökats och rådet ska bistå
SCB vid utförandet av sina samordningsuppgifter.
Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har ändrats så att
alla myndigheter ansvariga för officiell statistik nu ska utvärdera
kvaliteten i den officiella statistik som respektive myndighet ansvarar
för. SCB får meddela föreskrifter om verkställighet av utvärderingarna.
SCB ska också årligen lämna en rapport till regeringen med en analys av
dessa utvärderingar.

Regeringens bedömning
Regeringen bedömer att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att
säkra allmänhetens förtroende för statistiken och uppfyller de krav som
ställs i förordningen om europeisk statistik.
Regeringen kommer att följa utvecklingen och är beredd att vid behov
vidta ytterligare åtgärder för att upprätthålla förtroendet för statistiken.
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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 28 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.20
Statistikansvariga myndigheter och departementstillhörighet
Departement
Statistikansvarig myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket
Medlingsinstitutet

Finansdepartementet

Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Konjunkturinstitutet
Riksgäldskontoret
SCB

Justitiedepartementet

Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket

Kulturdepartementet

Myndigheten för kulturanalys

Miljö- och energidepartementet

Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet

Näringsdepartementet

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikanalys

Socialdepartementet

Försäkringskassan
Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd
Pensionsmyndigheten
Socialstyrelsen

Utbildningsdepartementet

20
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För beräkningar av kostnader och antal årspersoner, se Kostnader och personal.
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Departement

Statistikansvarig myndighet
Kungliga biblioteket
Statens skolverk
Universitetskanslersämbetet

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.
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, Näringsdepartementet, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer,
internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare,
studerande, massmedia, allmänheten, företagshälsovårdscentraler
knutna till kommuner, landsting, företag och myndigheter.
Kostnad för officiell statistik: 9,5 mnkr
Antal årspersoner: 3,4
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Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som genom att ta fram
fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete
verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.
Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken och annan löpande
statistik, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny
kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Center mot
våldsbejakande extremism är placerat inom Brå.

Statistikområden
Inom ämnesområdet rättsväsendet ansvarar Brå för statistikområdena
brott, för brott lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott.
Statistiken, som går under samlingsnamnet kriminalstatistik, har som
övergripande ändamål att utgöra underlag för insyn i, granskning och
uppföljning av rättsväsendets verksamheter samt beskriva de personer
som kommer i kontakt med rättsväsendets med anledning av brott. Den
utgör även ett komplement till brottsofferundersökningar, som t.ex.
den nationella trygghetsundersökningen (NTU), i analyser av
brottsutvecklingen i samhället.

Statistikens användare
Riksdag och regering främst Justitiedepartementet, rättsväsendets
myndigheter, universitet och högskolor, EU och internationella
organisationer, kommuner och landsting samt massmedia och
allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 33,3 mnkr
Antal årspersoner: 21,0

Centrala studiestödsnämnden
Centrala studiestödsnämndens (CSN) huvuduppgift är att bevilja
studiestöd i form av bidrag och lån samt att ha hand om återbetalning
av studielån. CSN administrerar även lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar.

Statistikområden
Studiestöd
Statistik tas fram över beviljning och återbetalning av studiestöd.
Beviljningsstatistiken redovisas per läsår och innehåller bland annat
uppgifter om antalet studerande som fått studiestöd och utbetalda
belopp. Statistiken över återbetalning redovisas per kalenderår och
innehåller uppgifter om antalet låntagare, skuldbelopp, årsbelopp och
inkomster.
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Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Utbildningsdepartementet, myndigheter,
kommuner, landsting, länsstyrelser, företag, finansmarknaden,
intresseorganisationer, universitet, högskolor, forskare, studerande,
massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 0,5 mnkr
Antal årspersoner: 0,4

Domstolsverket
Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och
som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Som
central förvaltningsmyndighet är Domstolsverkets uppgift att ansvara
för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges
Domstolar. Det kan handla om frågor som personalutveckling,
utbildning och information, utarbetande av föreskrifter, råd och
anvisningar. Domstolsverket ska också svara för att verksamheten
bedrivs på ett effektivt och för medborgarna lättillgängligt sätt.

Statistikområden
Domstolarnas verksamhet
Årlig statistik framställs om mål och ärenden vid de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt ärenden vid
hyres- och arrendenämnderna.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Justitiedepartementet, domstolar, universitet,
högskolor, forskare, studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 0,1 mnkr
Antal årspersoner: 0,1

Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverkets (ESV) huvuduppgift är att utveckla den
ekonomiska styrningen av staten. ESV ska förse regeringen med
beslutsunderlag om den statliga ekonomin och medverka till att
utveckla och förbättra metoderna för resultatstyrning och finansiell
styrning i staten på både myndighets- och regeringsnivå. ESV ansvarar
också för revision av EU-finansierad verksamhet. ESV producerar
nationalräkenskapsinformation avseende staten, ofta benämnt
Underlag till statens finansiella sparande.
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Från 2013 ska också ESV beräkna finansräkenskaper för staten.
Resultatet av de båda beräkningarna ligger till grund för
nationalräkenskapsberäkningar vid SCB. Vid sidan av den officiella
statistiken publicerar även ESV bland annat prognoser för
Statsbudgeten och den offentliga sektorns finansiella sparande.

Statistikområden
Utfallet av statsbudgeten
Tidsserier tas fram som det slutliga utfallet avseende statsbudgetens
inkomster, utgifter och saldo på årsbasis.

Statistikens användare
Riksdag, regering, myndigheter, internationella organisationer, forskare
och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 9,1 mnkr
Antal årspersoner: 6,2

Finansinspektionen
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finansiella företag
inklusive försäkringsföretagen och marknadsplatser. Det övergripande
målet är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet samt
verka för ett gott konsumentskydd. Finansinspektionen övervakar att
gällande regler följs, identifierar och analyserar utvecklingstendenser
på finansmarknaden och bedömer det ekonomiska läget för enskilda
företag, branscher och på finansmarknaden i sin helhet.

Statistikområden
Finansräkenskaper
Finansräkenskaperna speglar den ekonomiska utvecklingen i Sverige.
Statistiken tas fram för både år och kvartal.
Aktieägarstatistik
Statistik över aktieägandet i Sverige tas fram halvårsvis.
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
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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: 14,7 mnkr
Antal årspersoner: 0,1

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 40 olika
förmåner eller bidrag inom socialförsäkringen.

Statistikområden
Stöd till barnfamiljer
Årlig statistik framställs över föräldraförsäkring, underhållstöd,
barnbidrag, bostadsbidrag och vårdbidrag med flera. Statistiken visar
bland annat antal personer eller hushåll som erhåller ersättning,
utbetalda belopp och antal ersatta dagar.
Stöd vid sjukdom och handikapp
Årlig statistik framställs över sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, arbetsskadesjukpenning, assistansersättning och bilstöd, handikappersättning m.m.
Statistiken visar bland annat antal personer, utbetalade belopp och
antal ersatta dagar, avslutade och pågående sjukfall samt ohälsomåtten
sjuktal, sjukpenningtal och ohälsotal.

Statistikens användare
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser,
företag, finansmarknaden, branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella organisationer, Försäkringskassan,
universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och
allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 24,6 mnkr
Antal årspersoner: 9,0
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Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet 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 miljöpolitiken 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 i Sverige) 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 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:
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Fisk i sjöar
Växtplankton i sjöar
Fosfor i sjöar och vattendrag
Kväve i sjöar och vattendrag
Fisk i vattendrag
Nitrat i grundvatten
Alkalinitet i grundvatten
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Försurningspåverkan i grundvatten
Klorid i grundvatten

Statistikens användare
Riksdag, regeringskansliet, särskilt Miljö- och energidepartementet
samt Näringsdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten,
Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelser, kommuner,
branschorganisationer, miljöorganisationer, internationella
organisationer, massmedia, skolor och universitet samt allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 2,7 mnkr
Antal årspersoner: 0,3

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 bekämpningsmedel som får användas i Sverige. Vid KemI förs register över
kemikalier. Nationellt arbete är också vägledningen av lokala tillsynsmyndigheter liksom det kontinuerliga arbetet med att minska riskerna
vid kemikaliehantering. Myndigheten är samordnande myndighet för
miljömålet giftfri miljö. 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.

Statistikens användare
Riksdag, regering, Miljödepartementet, myndigheter, kommuner,
länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer,
internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare,
studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 4,4 mnkr
Antal årspersoner: 0,8
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Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet som sorterar under
Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för
den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska
utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi.

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, Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen. Övriga användare är
forskare, banker, fondkommissionärer, bilbranschen och massmedia.
Kostnad för officiell statistik: 1,5 mnkr
Antal årspersoner: 0,1

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket 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 audiovisuellt och elektroniskt material. KB sparar materialet för framtida
generationer.
Kungliga biblioteket 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
Sveriges offentligt finansierade bibliotek
Årlig statistik om de offentligt finansierade bibliotekens verksamhet.

Statistikens användare
Riksdag, regering, Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Författarfonden, Kulturrådet, SKL, kommuner, landsting, RKA, friskolor,
biblioteksorganisationer, branschorganisationer, intresseorganisationer,
universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och
allmänheten.
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Kostnad för officiell statistik: 1,3 mnkr
Antal årspersoner: 0,9

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 statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.

Statistikområden
Löner och arbetskostnader
I området ingår en årlig individbaserad lönestrukturstatistik för tjänstemän respektive arbetare i privat sektor, landsting, 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 löneutbetalningar, en god bild av löneförändringarna.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, intresseorganisationer, internationella organisationer, universitet, högskolor,
forskare, studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 40,7 mnkr
Antal årspersoner: 2,7

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är en statlig
myndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Myndigheten arbetar också för att internationella
adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt sätt. Myndigheten
för familjerätt och föräldraskapsstöds huvuduppdrag är att samla och
tydliggöra 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.

Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018

56

Statistikområden
Familjerätt
Årlig statistik som omfattar bland annat uppgifter om barn som varit
aktuella för samarbetssamtal, utredningar om vårdnad, boende och
umgänge, faderskaps- och föräldraskapsbekräftelser samt antalet
medgivandeutredningar i anslutning till internationella adoptioner.
Familjerådgivning
Årlig statistik som redovisar bland annat uppgifter om antal personer
som besökt familjerådgivningen och antal ärenden under året samt
ärendenas karaktär.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Socialdepartementet och Justitiedepartementet, kommuner, landsting, företag, intresseorganisationer,
universitet, högskolor, forskare, studerande, yrkesverksamma,
massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 0,4 mnkr
Antal årspersoner: 0,1

Myndigheten för 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 kulturpolitiken.

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
landstingens/regionernas utgifter för kultur samt ibland även
hushållens utgifter för kultur. Undersökningen genomförs årligen.
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Studieförbund
Statistiken beskriver studieförbundens verksamhet, deltagare och
studieämnen med fokus på kulturverksamhet.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Kulturdepartementet, myndigheter,
kommuner, landsting, regionala institutioner, branschorganisationer,
intresseorganisationer, forskare, studerande och media.
Kostnad för officiell statistik: 3,3 mnkr
Antal årspersoner: 2,0

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser
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).
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, landsting, länsstyrelser, företag, finansmarknaden,
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branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella
organisationer, universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia
och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 5,1 mnkr
Antal årspersoner: 1,3

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 beslutat om
statistikprodukter under 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 svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen och
ammoniak. 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 avfall presenterar uppkomna respektive återvunna,
förbrända och deponerade avfallsmängder, uppdelat i farligt avfall och
icke farligt avfall. En rapport publicerades 2018 avseende 2016.
Rapporteringen genomförs med två års intervaller.
Miljötillstånd
Tidsserier för centrala miljökvalitetsparametrar för uppföljning av
miljömålen och för internationell rapportering för områdena skog,
luftkvalitet samt miljögifter tas fram årligen eller med längre
tidsintervall beroende på naturtyp. I samband med indikatorutveckling
för miljömålen blir statistik för fler naturtyper aktuellt.
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Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
miljödomstolar, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket, Generalläkaren, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten,
Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen,
Energimyndigheten, Trafikanalys, Statens jordbruksverk, SCB, Sveriges
lantbruksuniversitet, Trafikverket, kommuner, länsstyrelser, företag,
branschorganisationer, internationella organisationer, universitet,
högskolor, forskare, studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 0,5 mnkr
Antal årspersoner: 0,1

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
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 äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg till
pensionärer, efterlevandepension till barn, efterlevandestöd till barn,
efterlevandepension till vuxna och efterlevandelivräntor enligt
socialförsäkringsbalken.

Statistikens användare
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser,
finansmarknaden, fondbolag och branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella organisationer, universitet, högskolor,
forskare, studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 3,9 mnkr
Antal årspersoner: 1,0

Riksgäldskontoret
Riksgäldskontoret (Riksgälden) är statens finansförvaltning. Riksgälden
förvaltar och finansierar statsskulden genom att låna på den svenska
och internationella räntemarknaden. Målet för statsskuldsförvaltningen
är att skulden ska förvaltas så att kostnaden för skulden minimeras
samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.
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Statistikområden
Statlig upplåning och statsskuld
Statlig upplåning och statsskuldsstatistik produceras över utfallet av
statens nettolånebehov som bygger på de statliga betalningar som
gjorts under en månad. Statens nettolånebehov är detsamma som
statsbudgetens saldo men med omvänt tecken. Inom området framställs
även statistik över den svenska statsskulden som 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: 5,3 mnkr
Antal årspersoner: 3,3

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
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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 arbetsställen 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 kontrolluppgiftsbaserad
lönesummestatistik tas fram och syftet är bl.a. att ge en bild av de
skattepliktiga 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,
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. Årligen
genomförs en EU Ad hoc-modul med fördjupning inom ett särskilt
tema. Vilka teman modulerna ska ha fastställs i förordningar från den
europeiska kommissionen för tre år i taget.
Vakanser och arbetslöshet
Kvartalsvis produceras konjunkturstatistik över kommande/omedelbara
nyrekryteringar på arbetsmarknaden. Statistiken beskriver efterfrågan
på ny arbetskraft och presenterar 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 årligen grundläggande demografiska
variabler; födda, avlidna, utrikes- och inrikes flyttningar, folkökning,
cirkulär migration samt folkmängd m.m. med fördelning efter hela
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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 2018) 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 asylsökande efter ett flertal egenskaper, t.ex. kön, ålder och medborgarskap.
Uppgifter om asylsökande och grund för bosättning bygger på
administrativa uppgifter från Migrationsverket.
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
(bostadsarea) samt regionalt.
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Bygglovsstatistiken är 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.
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Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Här ingår den årliga Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus. Den belyser intäkter och kostnader för flerbostadshus samt
långfristiga skulder och utgifter för ombyggnad. Undersökningen
genomförs inte under 2018 utan istället har en översyn påbörjats 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,
antal taxeringsenheter, arealer m.m. för Sveriges samtliga
taxeringsenheter.
Inrikeshandel
Inom statistikområdet genomförs undersökningar som mäter
omsättningsutvecklingen månadsvis för detaljhandeln och kvartalsvis
för övriga tjänstesektorn. Dessutom ingår en årlig undersökning om
livsmedelsförsäljningen fördelad på varugrupper. Tjänsteproduktionsindex 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. Utvecklingen i fasta priser publiceras kvartalsvis i form av
indextal.
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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 över hushållens tillgångar och skulder 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.
Hushållens utgifter
Undersökningen om Hushållens utgifter, som för närvarande genomförs
vart fjärde år, belyser utgifter bland olika hushållsgrupper. Den ger även
en bild av hur hushållen handskas med sina ekonomiska
förutsättningar. Motsvarande undersökningar genomförs i alla EUländer.
Undersökningen om hushållens boendeutgifter genomförs vartannat år
och belyser mer ingående hushållens boendeutgifter i olika upplåtelseformer, och sätter utgifterna i relation till hushållens inkomster.
Levnadsförhållanden
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), genomförs
årligen som intervjuundersökning bland ett urval av personer i
befolkningen som har fyllt minst 16 år. ULF/SILC 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 numera harmoniserad med den EUgemensamma undersökningen EU-SILC (Statistics on Income and
Living Conditions). Detta gör det möjligt att jämföra uppgifter om
inkomst, fattigdom, social utestängning, boende, arbete, utbildning och
hälsa på både hushålls- och individnivå mellan olika länder i Europa.
SILC innehåller varje år en fördjupningsdel som möjliggör en djupare
analys av olika områden som till exempel boende, subjektivt
välbefinnande och materiell fattigdom.
SCB tar årligen fram övergripande statistik om barns levnadsförhållanden baserat på intervjuer med barnen själva och med barnet
som redovisningsenhet. Det handlar om hur de 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.
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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.
Inom området kommer även statistik och analyser avseende integration
att redovisas. Syftet är att belysa tillståndet och utvecklingen inom olika
samhällsområden ur ett integrationsperspektiv.
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. Det senare i
form av indikatorer för uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken samt statistik inom ett par fördjupningsområden. 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 uppdragsverksamhet.
Allmänna val
I samband med val till riksdag, landstings- 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. Data är
fördelade på branscher, offentliga myndigheter och hushåll, med den
internationella indelning som används i nationalräkenskaperna. I
miljöräkenskaperna ingår flera komponenter: 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
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baseras på redan befintlig statistik och administrativa källor. Statistik
om industrins miljöskyddskostnader tas fram årligen i en
urvalsundersökning och används t.ex. som underlag vid
kostnadsberäkningar av kommande miljöåtgärder och miljöprogram
framförallt av EU-kommissionen.
Gödselmedel och kalk
Statistiken ger underlag för uppföljning av nationella miljömål. För
rapportering enligt internationella direktiv och konventioner som berör
näringsläckage 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 i jordbruket av
växtnäringsämnen i stall- och mineralgödsel, hanteringssätt och
lagringskapacitet för stallgödsel samt förändringen i dessa faktorer över
tid. I redovisningen över odlingsåtgärder ingår fr.o.m. 2014 även
statistik över spridning av kalk på åkermark. Redovisningen ersätter
därmed den tidigare försäljningsstatistiken för kalk. Den årliga
försäljningsstatistiken över mineralgödsel omfattar kväve, fosfor och
kalium och visar försäljningen till jord- och trädgårdsbruket. Uppgifter
om försäljningen av svavel samt gödselmedlens innehåll av kadmium
ingår sedan 1997. Näringsbalanserna visar till- respektive bortförsel av
kväve och fosfor för jordbruksmark. Balanserna ger ett mått på den
totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på
mark, vatten och luft.
Markanvändning
Den statistik som produceras inom detta område ger information om
markanvändningen i Sverige. Här ingår översiktlig rikstäckande
markanvändningsstatistik, avgränsning av tätorter och småorter samt
statistik över tätorternas och småorternas arealer och befolkning,
avgränsning av fritidshusområden och statistik över fritidshusområden.
Vidare ingår statistik över markanvändningen i tätorter, grönytor i och
omkring tätorter, kust, stränder och öar, bebyggelse i strandzoner,
handelsområden, skyddad natur samt torv: produktion, användning och
miljöeffekter. Statistiken över skyddad natur och torv produceras
årligen. Tätortsavgränsning tas fram vart tredje år. Övrig statistik
produceras i stort sett med femårsintervall.
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.
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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 på år. Produkträkenskaper samt
finans- och sektorräkenskaper publiceras på år och kvartal. Statistiken
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.
EDP 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 landsting 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 som omfattar företagsstatistik för industri, byggoch 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.
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Undersökningen redovisar industrins råvaruförbrukning fördelat på
bransch och Nationalräkenskapernas produktgrupper.
Undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF) genomförs enligt
ett rullande femårsschema med syfte att ta fram underlag över
insatsförbrukningen av varor och tjänster inom tjänstesektorn. Under
2016-2018 har denna undersökning varit vilande. Lagerstatistik för
varuhandel och tjänstenäringar framställs kvartalsvis med fördelning på
branscher och varugrupper. 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.
Undersökningen it-användning i företag genomförs årligen och
framställer statistik bland annat om företagens användning av
informations-och kommunikationsteknik (IKT), internetanvändning,
miljö och digitalisering, användningar av robotar, e-handel, itspecialister och it-säkerhet.
Industriproduktionens utveckling
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 lager
Kvartalsvis produceras statistik över de kortsiktiga variationerna i
industrins lager med fördelning på lagertyp och branscher.
Industrins leveranser och order
Månadsvis framställs statistik som belyser industrins orderingång och
omsättning, totalt och fördelat på branscher samt uppdelat på importoch exportmarknad.
Näringslivets investeringar
Området innehåller två undersökningar. Investeringsenkäten belyser
verkställda och förväntade investeringar inom företagssektorn och
genomförs tre gånger per år. Uppgifterna redovisas per bransch.
Uppgifterna avseende innevarande år redovisas per kvartal, medan
planer för det kommande året redovisas för helåret.
Undersökningen Företagens utgifter för it genomförs årligen och
belyser utgifter för data- och telekommunikationsutrustning,
programvaror samt utgifter för it-tjänster.
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Finanser för den kommunala sektorn
Årlig statistik för kommuner och landsting samlas in via
räkenskapssammandragen (RS) och ger information om ekonomi,
nuläge och utveckling, på kommun- och landstingsnivå samt även på
riksnivå. Statistikprodukten Kvartalsutfall för kommuner och landsting
ger kvartalsvis information om kommunernas respektive landstingens
ekonomi på riksnivå. Årlig respektive kvartalsvis statistik om
kommunernas och landstingens 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 landsting. 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 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 november 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.
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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 produktionsfaktorerna 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 produkter vars syfte är att ge en
bild av resursanvändningen inom forsknings- och
utvecklingsverksamhet i olika delar av ekonomin. FoU-verksamheten i
företag, statliga myndigheter, kommuner och landsting, universitet och
högskolor samt privata icke-vinstdrivande sektorn undersöks.
Undersökningarna genomförs vartannat år men varje år tas årliga
indikatorer fram. En översiktlig beskrivning av forskning och utveckling
i Sverige som även innehåller internationella jämförelser publiceras
vartannat år. I statistikområdet ingår även undersökningen
Innovationsverksamhet i Sverige som belyser innovationsverksamheten
i svenska företag, även denna genomförs vartannat år.
Befolkningens utbildning
Inom statistikområdet beskrivs befolkningens utbildningsnivå och
utbildningsinriktning. Även de offentliga kostnaderna för
utbildningsväsendet uppdelat på drift- och kapitalkostnader
sammanställs. Med longitudinellt perspektiv genomförs elevpaneler
som beskriver elevströmmar inom utbildningsväsendet, verksamhet
efter utbildning samt inträde och etablering på arbetsmarknaden för
elever och studenter som avslutat utbildning på olika nivåer.
Återkommande tas statistik fram som belyser hur gymnasieungdomars
intresse för att börja läsa på högskolan förändras över tiden samt
etableringen på arbetsmarknaden efter gymnasiestudier och högskolestudier. Statistik tas fram för att belysa yrkes- och folkhögskolornas
verksamhet samt konst- och kulturutbildningar med avseende på
deltagare, innehåll och kostnader. Utöver detta utförs även ad hocuppföljningar och undersökningar om vuxnas lärande.

Statistikens användare
Riksdag, regering, myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser,
företag, finansmarknaden, branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella organisationer, forskare, universitet,
högskolor, studerande, massmedia och allmänhet.
Kostnad för officiell statistik: 572,9 mnkr
Antal årspersoner: 517,0
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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, samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i
fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar, medverkar i frågor om
samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser, och samordna 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 återväxtuppföljningen tas
uppgifter fram om föryngringars kvalité. Statistik tas även fram om
avverkningsanmälningar, kostnader för olika åtgärder i skogsbruket,
virkespriser, bruttoavverkning, lager av barrsågtimmer, massaved och
massaflis.
Sysselsättning i skogsbruket
Årliga undersökningar genomförs för att belysa sysselsättningen i
skogsarbete bland skogsentreprenörer, skogsbolag och privata
skogsägare. Sammanlagt görs tre olika enkätundersökningar som
tillsammans täcker all sysselsättning i skogsbruket.
Miljö och sociala frågor i skogsbruket
Området innehåller två statistikprodukter: Biotopskydd och
naturvårdsavtal på skogsmark samt Miljöhänsyn vid
föryngringsavverkning.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Näringsdepartementet och Miljödepartementet, SCB, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens energimyndighet, kommuner, länsstyrelser, företag, Lantbrukarnas Riksförbund, Skogsindustrierna, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, GSfacket, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, intresseorganisationer, internationella organisationer (UNECE, FAO, Forest Europé och Eurostat),
forskare, studerande, högskolor, universitet, massmedia och
allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 23,1 mnkr
Antal årspersoner: 15,9
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Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en nationell myndighet under Socialdepartementet
och har till uppdrag att värna hälsa, välfärd och att alla ska ha lika
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, bland annat i syfte att ge underlag för analyser av risker under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden. Dessutom produceras statistik om dels amning, dels om
spädbarnsföräldrars rökvanor. Slutligen tas statistik fram om
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.
Hälso- och sjukvård
Läkemedelsstatistiken innehåller uppgifter om läkemedel som
expedierats mot recept, rekvisition till öppen och sluten vård samt köp
av receptfria läkemedel på och utanför apotek. Statistiken baseras
huvudsakligen på data från Socialstyrelsens läkemedelsregister.
Statistikområdet omfattar även en produkt om legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal med arbetsmarknadsstatus för dessa. Syftet är att
bättre kunna planera och dimensionera utbildningsinsatser samt
kompetensförsörjningen inom området.
Dödsorsaker
Dödsorsaksstatistiken tillhandahåller data om den orsaksspecifika
dödligheten 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, som 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.
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Vidare tas statistik fram om vuxna personer med missbruksproblem som
belyser omfattningen av kommunernas beslut om insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM). Dessutom finns statistik över insatser till vuxna personer som
får boendeinsatser och anhörigstöd.
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
personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson och daglig
verksamhet. Statistiken används även för utjämning av kostnader
mellan kommuner.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Socialdepartementet, kommuner, landsting,
företag, intresseorganisationer, internationella organisationer,
universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och
allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 22,6 mnkr
Antal årspersoner: 10,5

Statens energimyndighet
Statens energimyndighet 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.
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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.
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 energipriser på naturgas och el (halvår). Produktion av obearbetade
trädbränslen och solceller är nya.

Statistikens användare
Riksdag, regering särskilt Energi och Miljödepartementet, Finansdepartementet, kommuner, länsstyrelser, SCB, Naturvårdsverket,
Konjunkturinstitutet, Boverket, Statens jordbruksverk, 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: 38,6 mnkr
Antal årspersoner: 8,1

Statens jordbruksverk
Statens jordbruksverk 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.
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Statistikområden
Jordbrukets struktur
Årlig redovisning görs av arealanvändning och djurhållning inom
jordbruket. Intermittent redovisas jordbruksföretagen efter storlek,
driftsinriktning, belägenhet samt jordbruksföretagare efter ålder m.m.
Jordbrukets produktion
Årlig statistik tas fram om skördar samt både årlig och månatlig statistik
om slakt och produktion av mjölk och mejeriprodukter.
Sysselsättning i jordbruket
Redovisning sker intermittent av arbetskraften i jordbruket fördelad
efter arbetstider och kön (senast 2014 och nästa gång 2017).
Jordbrukets ekonomi
Här redovisas (a) värdet av jordbrukssektorns produktion och kostnader
för denna produktion, (b) intäkter och kostnader för grupper av
jordbruksföretag samt (c) totala inkomster för jordbrukarhushållen.
Undersökningarna är årliga.
Prisutveckling i jordbruket
Här ingår producentpriser på jordbruksprodukter och priser på jordbrukets produktionsmedel samt prisindexserier inom dessa båda
områden. Denna statistik är månatlig och årlig. Dessutom redovisas
årligen markpriser och intermittent arrendepriser på jordbruksmark.
Djurhälsa
Årlig statistik har tagits fram för åren 2006-2013.
Vattenbruk
Vattenbruk & akvakultur omfattar odling av alla slags djur och växter i
vatten. Statistiken är årlig och belyser produktionen inom svenskt
vattenbruk samt speglar vattenbrukets företagsstruktur.

Statistikens användare
Riksdag, regering framför allt Näringsdepartementet, Agrifood, Statens
energimyndighet, kommuner, länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer, internationella organisationer,
universitet, högskolor, forskare, studerande, massmedia och allmänhet.
Kostnad för officiell statistik: 36,2 mnkr
Antal årspersoner: 12,3
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Statens skolverk
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
 ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med
anknytning till sitt verksamhetsområde.

Statistikområden
Skolväsende och barnomsorg
Uppgifter om organisation, barn/elever, pedagogisk personal, elevresultat och kostnader samlas årligen in från alla huvudmän för
verksamhetsformerna inom Skolverkets ansvarsområde.
Statistikområdet omfattar förskolan, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare,
annan pedagogisk verksamhet samt svensk utbildning i utlandet.

Statistikens användare
Riksdag, regering, departement, myndigheter, kommuner, landsting,
länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer,
internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare,
studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 48,0 mnkr
Antal årspersoner: 13,6

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.
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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.
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, Statens
energimyndighet, SCB, länsstyrelser, företag, branschorganisationer,
intresseorganisationer, FN/FAO, forskare, studenter, massmedia och
allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 39,5 mnkr
Antal årspersoner: 27,1

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. Till-växtverket ska
också ansvara för kunskapsutveckling och vis statistik avseende turism.

Statistikområden
Inkvartering
Månatlig inkvarteringsstatistik över boende på hotell, vandrarhem, och
campingplatser samt övernattningar i kommersiellt förmedlade privata
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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, landsting, länsstyrelser, företag, investerare, branschorganisationer, 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.
Kostnad för officiell statistik: 8,7 mnkr
Antal årspersoner: 0,9

Trafikanalys
Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och
ansvarar för den officiella statistiken om transporter och
kommunikationer. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till
transportpolitiska 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 ”körsträckor” statistiken ger en
bild av antalet kilometer som körs av 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
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utkommer varje kvartal med preliminär transportstatistik. Varje kvartal
utkommer också rapporten 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. Rapporten Svenska och
utländska fartyg i svensk regi är årlig och innehåller bland annat
uppgifter om det svenskregistrerade fartygstonnaget samt uppgifter om
det tonnage som svenska rederier kontrollerar. Vidare ingår produkten
Kostnader och intäkter för sjöfartsföretag med information om ekonomin
i företagen.
Luftfart
Den årliga luftfartsstatistiken innehåller uppgifter om flygplatser,
trafik, trans-porter, luftfartyg, personal och olyckor.
Postverksamhet
I området ingår den årliga produkten Postverksamhet som innehåller
statistik om post-sektorn 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
godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att
förflytta gods inom landet och utrikes. Den sista VFU publiceras för
undersökningsår 2016 och nästa undersökning är planerad för
undersökningsår 2020 eller 2021.
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Inom området publiceras årligen Färdtjänst, regional kollektivtrafik,
Kommersiell linjetrafik på väg som del i den officiella statistiken.
Publikationen Kommersiell linjetrafik på vatten ingår i ett
utvecklingsarbete och har ännu inte erhållit status av officiell statistik.

Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018

80

Statistikens användare
Riksdag och regeringen särskilt Näringsdepartementet. Ett stort antal
statliga myndigheter, främst Trafikverket, Transportstyrelsen och SCB,
men även Sjöfartsverket, Luftfartsverket, VTI, Naturvårdsverket,
Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Tillväxtanalys. Andra
användare är kommuner, landsting, 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.
Kostnad för officiell statistik: 15,0 mnkr
Antal årspersoner: 4,0

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.

Statistikens användare
Riksdag, regering, departementet, myndigheter, kommuner, landsting,
länsstyrelser, företag, branschorganisationer, intresseorganisationer,
internationella organisationer, universitet, högskolor, forskare,
studerande, massmedia och allmänheten.
Kostnad för officiell statistik: 21,9 mnkr
Antal årspersoner: 5,8
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Statistikprodukter efter
ämnesområde, statistikområde och ansvarig
myndighet - bilaga 2
Ämnesområden, statistikområden, aktiva statistikprodukter (exkl.
sekundärpubliceringar vilka ej kan hänföras till ett visst statistikområde) och statistikansvariga myndigheter 31 december 2018.
Statistikprodukter efter ämnesområde, statistikområde och myndighet
Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

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 landsting

AM0109

Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor

AM0101

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

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

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik

AM0302

SCB

Lönesummor

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A- AM0206
skatt

SCB

Sjuklöner

Konjunkturstatistik över sjuklöner

AM0209

SCB

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

Befolkningens sammansättning

Befolkningsstatistik

BE0101

SCB

Befolkningens storlek och förändringar

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990

BE0205

SCB

Befolkningsframskrivningar

Befolkningsframskrivningar

BE0401

SCB

Arbetsmarknad

Befolkning
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

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

Intäkts- och kostnadsundersökning för
flerbostadshus

BO0301

SCB

Intäkter, kostnader och outhyrt i
flerbostadshus

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

BO0303

SCB

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

Energibalanser

Kommunal och regional energistatistik

EN0203

Statens energimyndighet

Energibalanser

Kvartalsvisa energibalanser

EN0201

Statens energimyndighet

Energibalanser

Årliga energibalanser

EN0202

Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom energiområdet

Energipriser på naturgas och el

EN0302

Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom energiområdet

Nätpriser på naturgas och byten av
naturgasleverantör

EN0306

Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom energiområdet

Priser på elenergi och på överföring av el
(nättariffer)

EN0301

Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom energiområdet

Trädbränsle- och torvpriser

EN0307

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energianvändning i fritidshus

EN0110

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energianvändningen inom fiskesektorn

EN0115

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energianvändningen inom jordbruket

EN0119

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energianvändningen inom skogsbruket

EN0116

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energistatistik för flerbostadshus

EN0101

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energistatistik för lokaler

EN0103

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energistatistik för småhus

EN0102

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och
lokaler

EN0112

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Industrins energianvändning

EN0113

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Industrins energianvändning i småföretag

EN0121

Statens energimyndighet

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Tillförsel och användning av energi

Kvartalsvis bränslestatistik

EN0106

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Leveranser av fordonsgas

EN0120

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

EN0107

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

EN0108

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Nätanslutna solcellsanläggningar

EN0123

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Oförädlat trädbränsle

EN0122

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Oljeleveranser - kommunvis redovisning

EN0109

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Transportsektorns energianvändning

EN0118

Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

EN0105

Statens energimyndighet

Aktieägarstatistik

Aktieägarstatistik

FM0201

Finansinspektionen

Finansiella företag utom försäkring

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och FM0401
skulder

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

Inrikeshandel

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

HA0103

SCB

Inrikeshandel

Omsättning inom tjänstesektorn

HA0101

SCB

Inrikeshandel

Tjänsteproduktionsindex

HA0104

SCB

Utrikeshandel

Utrikeshandel med varor

HA0201

SCB

Hushållens utgifter

Hushållens boendeutgifter

HE0202

SCB

Hushållens utgifter

Hushållens utgifter

HE0201

SCB

Inkomster och inkomstfördelning

Företagsregister och individdatabas

HE0105

SCB

Inkomster och inkomstfördelning

Hushållens boende

HE0111

SCB

Inkomster och inkomstfördelning

Hushållens tillgångar och skulder

HE0104

SCB

Inkomster och inkomstfördelning

Inkomster och skatter

HE0110

SCB

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 HS0112
sluten vård

Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

HS0106

Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar

Statistik om stroke

HS0118

Socialstyrelsen

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hushållens ekonomi

Hälso- och sjukvård
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Hälso- och sjukvård

Statistik om legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

HS0206

Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård

Statistik om läkemedel

HS0202

Socialstyrelsen

Djurhälsa

Djurhälsa

JO1302

Statens jordbruksverk

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

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Jordbrukarhushållens inkomster

JO0204

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Jordbruksekonomiska undersökningen

JO0202

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden JO0203
i trädgårdsproduktionen

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Animalieproduktion

JO0604

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Ekologisk animalieproduktion

JO0609

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Livsmedelsstatistik

JO1301

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Normskördar

JO0602

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skörd av potatis

JO0603

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skörd av slåttervall

JO0606

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

JO0601

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skörd av trädgårdsväxter

JO0607

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skörd för ekologisk och konventionell odling

JO0608

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

JO0605

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Dränering av jordbruksmark

JO0112

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Ekologisk djurhållning

JO0115

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Ekologisk växtodling

JO0114

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Företag och företagare i jordbruket

JO0106

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Heltidsjordbruket i Sverige

JO0109

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Hästar

JO0107

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Höstsådda arealer

JO0110

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Jordbruksföretagens driftsinriktning

JO0105

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Jordbruksföretagens kombinationsverksamhet

JO0108

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Jordbruksmarkens användning

JO0104

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Lantbrukets djur

JO0103

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Nötkreatur i december

JO0111

Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur

Trädgårdssektorn

JO0102

Statens jordbruksverk

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

JO1402

Skogsstyrelsen

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

JO1403

Skogsstyrelsen

Prisutveckling i jordbruket

Arrendepriser för jordbruksmark

JO1003

Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket

Markpriser

JO1002

Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO1001

Statens jordbruksverk

Produktion i skogsbruket

Avverkningsanmälningar

JO0314

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Bruttoavverkning

JO0312

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Kostnader och intäkter i det storskaliga
skogsbruket

JO0307

Skogsstyrelsen

Jord- och skogsbruk, fiske
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Produktion i skogsbruket

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis JO0306

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Produktion av skogsplantor

JO0313

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Rundvirkespriser

JO0303

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Återväxternas kvalitet

JO0311

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt
skogsbruk

JO0304

Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket

Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk

JO0301

Skogsstyrelsen

Skogarnas tillstånd och förändring

Arealförhållanden

JO0802

Sveriges lantbruksuniversitet

Skogarnas tillstånd och förändring

Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska
skogarna

JO0801

Sveriges lantbruksuniversitet

Skogarnas tillstånd och förändring

Skogsskador

JO0806

Sveriges lantbruksuniversitet

Skogarnas tillstånd och förändring

Vegetations- och ståndortsförhållanden

JO0805

Sveriges lantbruksuniversitet

Skogarnas tillstånd och förändring

Virkesförråd och trädbiomassa

JO0803

Sveriges lantbruksuniversitet

Skogarnas tillstånd och förändring

Årlig tillväxt

JO0804

Sveriges lantbruksuniversitet

Sysselsättning i jordbruket

Sysselsättning i jordbruket

JO0401

Statens jordbruksverk

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsentreprenörer

JO0504

Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga
skogsbruket

JO0501

Skogsstyrelsen

Vattenbruk

Vattenbruk

JO1201

Statens jordbruksverk

Bibliotek

Offentligt finansierade bibliotek

KU0105

Kungliga biblioteket

Kulturmiljövård

Kulturmiljöstatistik

KU0201

Myndigheten för kulturanalys

Museer

Museer

KU0301

Myndigheten för kulturanalys

Samhällets kulturutgifter

Samhällets utgifter för kultur

KU0501

Myndigheten för kulturanalys

Studieförbund

Studieförbundsstatistik

KU0401

Myndigheten för kulturanalys

Jämställdhet

Jämställdhetsstatistik

LE0201

SCB

Levnadsförhållanden

Barn- och familjestatistik

LE0102

SCB

Levnadsförhållanden

Befolkningens it-användning

LE0108

SCB

Levnadsförhållanden

Integration - analys

LE0105

SCB

Levnadsförhållanden

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

LE0106

SCB

Levnadsförhållanden

Undersökningarna av levnadsförhållanden

LE0101

SCB

Avfall

Avfall, förpackningar

MI0307

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

Kemikalier, försäljning och användning

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket.
Användning i grödor.

MI0502

Kemikalieinspektionen

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Kemikalier, försäljning och användning

Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal
hektardoser

MI0501

Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning och användning

Överblick över kemikalier

MI0505

Kemikalieinspektionen

Markanvändning

Arbetsplatsområden utanför tätort

MI0815

SCB

Markanvändning

Detaljhandelns geografi

MI0804

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

Statistik för avrinningsområden

MI0206

SCB

Markanvändning

Strandnära markanvändning

MI0812

SCB

Markanvändning

Torv; produktion, användning och miljöeffekter

MI0809

SCB

Markanvändning

Tätorter

MI0810

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

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

Hälsoräkenskaper

NR0109

SCB

Nationalräkenskaper

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar NR0103

SCB

Nationalräkenskaper

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och
tillägg till EU:s konvergenskriterier

NR0111

SCB

Nationalräkenskaper

Regionalräkenskaper

NR0105

SCB

Nationalräkenskaper

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

NR0110

SCB

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

Inkvartering

Inkvarteringsstatistik

NV1701

Tillväxtverket

Internationella företag

Forskning och utveckling i internationella företag

NV1504

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Internationella företag

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

NV1501

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Internationella företag

Utländska företag

NV1502

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord

NV1401

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Nystartade företag

Nystartade företag, kvartal

NV1303

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Nystartade företag

Nystartade företag, år

NV1304

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Nystartade företag

Uppföljning av nystartade företag

NV1302

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

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

Beskattning

Taxeringsutfallet

OE0701

SCB

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 landstingens finansiella
tillgångar och skulder

OE0106

SCB

Finanser för den kommunala sektorn

Kvartalsutfall för kommuner och landsting

OE0111

SCB

Finanser för den kommunala sektorn

Offentligt ägda företag

OE0108

SCB

Finanser för den kommunala sektorn

Räkenskapssammandrag för kommuner och
landsting

OE0107

SCB

Statlig upplåning och statsskuld

Den svenska statsskulden

OE0202

Riksgäldskontoret

Statlig upplåning och statsskuld

Statens nettolånebehov

OE0203

Riksgäldskontoret

Utfallet av statsbudgeten

Tidsserier statsbudgeten

OE0801

Ekonomistyrningsverket

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex Byggnadsprisindex
för byggnader

PR0501

SCB

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex Faktorprisindex för byggnader
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

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

Domstolarnas verksamhet

Domstolsstatistik

RV0301

Domstolsverket

För brott lagförda personer

Personer lagförda för brott

RV0201

Brottsförebyggande rådet

Kriminalvård

Kriminalvård

RV0401

Brottsförebyggande rådet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

Återfall i brott

Återfall i brott - preliminär statistik

RV0503

Brottsförebyggande rådet

Återfall i brott

Återfall i brott - slutlig statistik

RV0502

Brottsförebyggande rådet

Stöd till barnfamiljer

Barnbidrag

SO0213

Försäkringskassan

Stöd till barnfamiljer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.

SF0105

Försäkringskassan

Stöd till barnfamiljer

Föräldraförsäkring

SF0101

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

Ohälsomått

SF0202

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Sjuk- och aktivitetsersättning

SF0206

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Sjukfall

SF0203

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor
(exklusive arbetsskadelivräntor till efterlevande)

SF0207

Försäkringskassan

Stöd vid ålderdom

Allmän pension

SF0301

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Barnpension och efterlevandestöd till barn

SF0307

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Bostadstillägg till pensionärer

SF0309

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Efterlevandelivräntor enligt
socialförsäkringsbalken (SFB)

SF0305

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Efterlevandepension till vuxna

SF0306

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Intjänande till inkomstpension

SF0302

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Premiepensionssparande

SF0303

Pensionsmyndigheten

Stöd vid ålderdom

Utbetalningar av äldreförsörjningsstöd

SF0308

Pensionsmyndigheten

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

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 SO0310
funktionsnedsättning

Socialstyrelsen

Äldre- och handikappomsorg

Statistik om äldre och personer med
funktionsnedsättning efter regiform

SO0311

Socialstyrelsen

Bantrafik

Bantrafik

TK0601

Trafikanalys

Bantrafik

Bantrafikskador

TK0602

Trafikanalys

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

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

Resvaneundersökningen

TK 1101

Trafikanalys

Kommunikationsvanor

Varuflödesundersökning

TK1102

Trafikanalys

Luftfart

Luftfartsstatistik

TK0501

Trafikanalys

Postverksamhet

Post och paket i Sverige

TK0701

Trafikanalys

Sjöfart

Sjöfartsföretag

TK0809

Trafikanalys

Sjöfart

Sjötrafik

TK0802

Trafikanalys

Sjöfart

Svenska och utländska fartyg i svensk regi

TK0808

Trafikanalys

Televerksamhet

Televerksamhet

TK0901

Trafikanalys

Vägtrafik

Fordonsstatistik

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

Continuing Vocational Training Statistics

UF0541

SCB

Befolkningens utbildning

Den internationella undersökningen av vuxnas
färdigheter

UF0546

SCB

Befolkningens utbildning

Elevpaneler för longitudinella studier

UF0501

SCB

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

Verksamhet efter utbildning

UF0503

SCB

Befolkningens utbildning

Övergång gymnasieskola-eftergymnasiala
utbildningar

UF0542

SCB

Eftergymnasial yrkesutbildning

Konst- och kulturutbildningar och vissa övriga
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 UF0204
forskarnivå

Universitetskanslersämbetet

Högskoleväsende

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

UF0210

Universitetskanslersämbetet

Högskoleväsende

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning UF0208
på grundnivå och avancerad nivå

Universitetskanslersämbetet
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Ämnesområde
Statistikområde

Statistikprodukt

Produktkod

Ansvarig myndighet

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 UF0131
per 15 oktober

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober

UF0124

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Förskola: Barn och personal per 15 oktober

UF0130

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Grundskolan: betyg årskurs 6

UF0132

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Grundskolan: elever per 15 oktober

UF0104

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Grundskolan: slutbetyg

UF0101

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan: elever
per 15 oktober

UF0121

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober

UF0103

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Gymnasieskolan: sökande och antagna

UF0105

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Gymnasieskolans betygsuppgifter

UF0102

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Komvux: elever, kursdeltagare och
utbildningsresultat

UF0106

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Kostnader för förskola, fritidshem, skola och
vuxenutbildning

UF0107

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

UF0128

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Nationella prov årskurs 3: resultat

UF0125

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Nationella prov årskurs 6: resultat

UF0129

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Nationella prov årskurs 9: resultat

UF0116

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Pedagogisk personal (lärarregistret)

UF0113

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Specialskolan: elever per 15 oktober

UF0122

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och
utbildningsresultat

UF0115

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober UF0110

Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg

Utbildning i svenska för invandrare: elever,
kursdeltagare och utbildningsresultat

UF0108

Statens skolverk

Studiestöd

Beviljning av studiestöd

UF0401

Centrala studiestödsnämnden

Studiestöd

Återbetalning av studiestöd

UF0402

Centrala studiestödsnämnden
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Lag (2001:99) om den
officiella statistiken
- bilaga 3
Tillämpningsområde m.m.
1 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ Denna lag innehåller bestämmelser om
officiell statistik.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar
för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).
Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid framställning av
annan statistik hos en statistikansvarig myndighet.
Lag (2013:945).
1 § /Trädde i kraft 2018-05-25/ Denna lag innehåller bestämmelser om
officiell statistik.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som ansvarar
för officiell statistik (statistikansvariga myndigheter).
Bestämmelserna i 14-16 och 19 §§ gäller även vid framställning av
annan statistik hos en statistikansvarig myndighet.
Lag (2018:352).
2 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ Personuppgiftslagen (1998:204) gäller
vid framställning av statistik i den mån det inte finns avvikande
bestämmelser i denna lag.
2 §/Trädde i kraft 2018-05-25/ Denna lag innehåller bestämmelser som
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:352).
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3 § Officiell statistik ska finnas för allmän information,
utredningsverksamhet och forskning.
Lag (2013:945)
3 a § Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.
Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på
grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande
kvalitetskriterier ska då tillämpas:
1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser
användarnas nuvarande och potentiella behov,
2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna
och de okända sanna värdena,
3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska
uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse
som de beskriver,
4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den
statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och
det datum då de ska lämnas,
5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till,
använda och tolka uppgifter,
6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska
begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när
statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden
eller från olika tidsperioder jämförs, samt
7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med
tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika
ändamål.
Lag (2013:945).
4 § När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med
beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår
av bilaga till denna lag. Beteckningen eller symbolen får endast
användas för officiell statistik.

Uppgiftsskydd m.m.
5 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ Den officiella statistiken ska
framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för
fysiska och juridiska personers intressen.
Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet
genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204).
Lag (2009:490).
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5 § /Trädde i kraft 2018-05-25/ Den officiella statistiken ska framställas
och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och
juridiska personers intressen.
Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).
Lag (2018:352).
6 § Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras med andra
uppgifter i syfte att utröna enskilds identitet.

Uppgiftsskyldighet
7 § Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna
lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för
framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EUförordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk,
skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och kommunalförbund.
Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte
uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i
tiden.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten
enligt första stycket.
Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter
om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken.
Lag (2013:945).
8 § Registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet är
skyldiga att lämna följande uppgifter till de statistikansvariga
myndigheterna för den officiella statistiken:
1. namn och person- eller organisationsnummer för den som
bedriver verksamheten, och
2. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt
vakanser.
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte uppgifter som avser
förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.
Lag (2013:945).
9–13 §§ Har upphävts genom lag (2013:945).
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Behandling av personuppgifter
14 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ En statistikansvarig myndighet får
behandla personuppgifter för framställning av statistik om inte annat
följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.
14 § /Trädde i kraft 2018-05-25/ En statistikansvarig myndighet får
behandla personuppgifter för framställning av statistik om inte annat
följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten
personuppgiftsansvarig.
Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om personnummer.
Trots vad som anges i första stycket kan en statistikansvarig myndighet
vara personuppgiftsbiträde åt en annan statistikansvarig myndighet.
Lag (2018:352).
15 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ Personuppgifter som avses i 13 § och
21 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas om det
följer av föreskrifter som regeringen meddelar.
15 § /Trädde i kraft 2018-05-25/ Personuppgifter som avses i artikel 9.1
(känsliga personuppgifter) och artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning
får behandlas om det följer av föreskrifter som regeringen meddelar.
Vid framställning av annan statistik än officiell statistik får
personuppgifter enligt första stycket också behandlas om behandlingen
1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av
det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den
risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som
behandlingen kan innebära, eller
2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts
enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor.
Lag (2018:352).
15 a § /Trädde i kraft 2018-05-25/ Artiklarna 16 och 18 i EU:s
dataskyddsförordning om rätten till rättelse och rätten till begränsning
av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av
personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till den.
Lag (2018:352).
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Utlämnande av uppgifter i vissa fall
16 § När en statistikansvarig myndighet lämnar ut uppgifter som inte
direkt kan hänföras till en enskild, får myndigheten i samband med
utlämnandet förse uppgifterna med en beteckning som hos den
statistikansvariga myndigheten kan kopplas till personnummer eller
motsvarande för att göra det möjligt att senare komplettera
uppgifterna. En sådan åtgärd får vidtas om den som uppgifterna lämnas
ut till skall använda dessa för forskning eller statistik samt har ett
särskilt behov av att senare kunna komplettera uppgifterna.
Om en uppgift rättats, blockerats eller utplånats hos den
statistikansvariga myndigheten skall myndigheten vidta de åtgärder
som behövs för att uppgifterna skall kunna ändras hos den som
uppgifterna lämnats ut till.
17 § Uppgifter som lämnats ut i fall som avses i 16 § första stycket får av
den som uppgifterna lämnas ut till behandlas endast för forskning eller
statistik.
18 § Har upphävts genom lag (2018:352).

Gallring
19 § Personuppgifter skall gallras hos de statistikansvariga
myndigheterna när uppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om undantag från denna skyldighet, om en gallring skulle
äventyra arkivens roll som en del av det nationella kulturarvet eller
strida mot forskningens behov. Därvid skall behovet av skydd för den
enskildes personliga integritet särskilt beaktas.
Material som inte gallras skall överlämnas till en arkivmyndighet.

Tvångsmedel m.m.
20 § Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1–3 eller
8 § inte fullgör skyldigheten, får den myndighet som har begärt
uppgiften förelägga den uppgiftsskyldige att göra det.
Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Lag (2013:945).
21 § Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 20 § andra
stycket prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.
Lag (2009:835).
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22 § Om symbolen för officiell statistik eller beteckningen Sveriges
officiella statistik, eller någon symbol eller beteckning som kan
förväxlas därmed, används för annat än den officiella statistiken, kan
allmän domstol vid vite förbjuda fortsatt användning av symbolen eller
beteckningen.
Den myndighet som regeringen bestämmer skall föra talan om sådant
förbud
23 § Har upphävts genom lag (2018:352).

Överklagande
24 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut om vitesföreläggande eller om att någon
ska ingå i en statistisk undersökning får dock inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2013:945).

Ansvar m.m.
25 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1–3 eller 8 §
men uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sin uppgiftsskyldighet
eller lämnar oriktig uppgift, döms till penningböter, högst 1 000 kronor.
Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar
enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistikansvariga
myndigheten.
Lag (2013:945).
26 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ Den som bryter mot 6 § skall dömas
för olovlig identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken eller
personuppgiftslagen (1998:204). I ringa fall döms inte till ansvar.
26 §/Trädde i kraft 2018-05-25/ Den som bryter mot 6 § ska dömas för
olovlig identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen
inte är belagd med straff i brottsbalken. I ringa fall döms det inte till
ansvar.
Lag (2018:352).

Kompletterande föreskrifter
27 § Regeringen meddelar kompletterande föreskrifter om den officiella
statistiken.
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Övergångsbestämmelser
2001:99
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. Genom lagen upphävs
a) lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område,
b) 1992:889) om den officiella statistiken,
c) lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik
Bestämmelserna i 14 och 15 §§ (1992:889) om den officiella statistiken
gäller fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före den 1 april
2001.
Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av datalagen
(1973:289) skall i stället för vad som sägs i 2 § och 5 § tredje stycket
denna lag, motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till och
med den 30 september 2001.
I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den
1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på
jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken,
tillämpas den lagen.
Beslut om undantag från gallringsföreskrift som meddelats enligt lagen
(1995:606) om vissa personregister för officiell statistik gäller
fortfarande.
Bilaga

Symbolen består av begynnelsebokstäverna i Sveriges officiella statistik
(SOS). Den är utformad med O:et ytterst, öppet upptill och nedtill. Det
ena S:et är i centrum och fyller ut den nedre öppna delen av O:et med
nedersta slingan i bokstaven. Det andra S:et ligger bakom det första som
en skugga av detta och fyller ut den övre öppna delen av O:et med
översta slingan i bokstaven. Bokstäverna är blåfärgade, med det
skuggade S:et i en ljusare nyans och mellanrummen vita. Om symbolen
visas i svart/vitt är bokstäverna svarta respektive grå och
mellanrummen vita.
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Riktlinjer för vad som är
officiell statistik - bilaga 4
Bakgrund
Den statistik som statliga myndigheter producerar kan grovt delas in i
officiell statistik och annan statlig statistik. Officiell statistik ska finnas
för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Det
svenska statistiksystemet är decentraliserat och statistikansvaret för
den officiella statistiken är fördelat på statistikansvariga myndigheter
(SAM). Statistiska centralbyrån (SCB) är en av dessa. SCB ansvarar även
för att samordna systemet för den officiella statistiken.21
Syftet med dessa riktlinjer är att få till stånd en enhetlig tillämpning av
begreppet officiell statistik. Statistikanvändare kan därigenom få en ökad
kunskap om distinktionen mellan officiell och annan statlig statistik.
Med riktlinjerna får också SAM ett stöd för sina bedömningar, var och
en inom sitt ansvarsområde.
I lagen (2001:99) om den officiella statistiken (statistiklagen) finns bestämmelser om officiell statistik. I bilagan till förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken (statistikförordningen) har regeringen
angett vilka myndigheter som är SAM, specificerat de ämnesområden
inom vilka det ska produceras officiell statistik och delat in ämnesområdena i statistikområden.22 I bilagan anges även vilken myndighet
som ansvarar för varje statistikområde. Enligt statistikförordningen
beslutar en SAM om statistikens innehåll och omfattning inom sitt
statistikområde, om inte något annat följer av ett särskilt beslut av
regeringen.
Den svenska regleringen av statistiksystemet påverkas också av det
europeiska regelverket. De kvalitetskriterier för officiell statistik som
anges i statistiklagen utgår t.ex. från Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 223/2009 om europeisk statistik (EU:s statistikförordning).

Krav på officiell statistik
Enligt statistiklagen ska officiell statistik vara objektiv och allmänt tillgänglig. Att den ska vara allmänt tillgänglig innebär enligt statistikförordningen att myndigheterna utan avgift ska offentliggöra den och
hålla den allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt
nätverk.
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21

Se förordningen (2016:822) med instruktion för SCB.

22

I mars 2018 finns 28 SAM, 22 ämnesområden och 112 statistikområden.

Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018

Offentliggörande av officiell statistik sker första gången statistiken blir
tillgänglig.23 När officiell statistik görs tillgänglig ska den enligt
statistiklagen vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik
(SOS) eller symbolen för SOS.
Det följer av statistiklagen att SAM ansvarar för att den officiella
statistiken utvecklas, framställs och sprids på grundval av enhetliga
standarder och harmoniserade metoder samt att sju kvalitetskriterier 24
då tillämpas.
Enligt statistikförordningen ska SAM dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik samt utvärdera 25 dess kvalitet.

Riktlinjer för vad som är officiell statistik
SAM gör, för statistik som myndigheten ansvarar för inom sitt statistikområde, ställningstaganden utifrån två principer:



Återkommande anslagsfinansierad26 statistik är officiell
statistik.
Återkommande europeisk statistik27 är officiell statistik.

Vid avsteg från principerna bör SAM dokumentera skälen. Även statistik
som tas fram en gång eller intermittent kan vara officiell om
statistikområdesansvarig myndighet beslutar det. Beslutet bör
dokumenteras.

Kommentarer
När SAM fattar beslut om att statistik ska vara officiell eller inte, är
statistikens kvalitet en del i beslutet. Om det finns brister i kvaliteten, i
förhållande till statistikens ändamål, kan det vara ett skäl för avsteg
från principerna.
När SAM har beslutat att viss statistik ska vara officiell statistik, ska den
uppfylla kraven i statistiklagen och statistikförordningen. Det gäller
t.ex. att, och på vilket sätt, statistiken ska vara allmänt tillgänglig.

Se SCB:s föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell
statistik (delvis ändrad genom SCB-FS 2016:27).
23

24

Relationen mellan kvalitetskriterierna och kvalitetsbegreppets huvudkomponenter framgår av SCB:s
föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken (SCB-FS 2016:17).
25

Se SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017:8) om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet.

26

Se t.ex. ”Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet?”, ESV 2016:50.

27

Begreppet europeisk statistik regleras av EU:s statistikförordning.
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Om skälen till att statistik inte är officiell finns tillgängliga, och redovisas i anslutning till statistiken, kan det underlätta för användarna. Det
gäller t.ex. om officiell statistik och annan statistik publiceras tillsammans.
Om SAM beslutar att inte göra viss europeisk statistik tillgänglig
nationellt, bör beslutet dokumenteras.
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Förordning (2001:100) om
den officiella statistiken
- bilaga 5
Tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen
(2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik
2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för
den (statistikansvariga myndigheter) framgår av bilagan.
En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens innehåll och
omfattning inom sitt statistikområde om inte något annat följer av ett
särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen
m.m.
3 § SCB för talan om förbud mot fortsatt användning av symbolen för
officiell statistik eller beteckningen Sveriges officiella statistik, eller
någon symbol eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 §
lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter
4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant
sätt att uppgiftslämnandet
1. blir så enkelt som möjligt,
2. står i proportion till användarnas behov, och
3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.
De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell
statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur
befintliga register.
Förordning (2013:946).
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Näringsidkare
5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om
1. namn och person- eller organisationsnummer för den som
bedriver verksamheten,
2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,
3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,
4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt
vakanser,
5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och
tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och
15. miljöskyddskostnader.
Förordning (2013:946).
5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller
trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses
i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om
1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och
arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av
fastighet där verksamheten bedrivs,
2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i
verksamheten, och
3. djurhållning.
Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som
avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den
som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i
verksamheten.
Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver
näringsverksamhet
5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver
näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4.
Förordning (2013:946).
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Kommuner och landsting
5 c § /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Kommuner och landsting ska för
den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1-7, samt
uppgifter om
1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap.
1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för
räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för
innevarande år vid utgången av samma tertial,
4. kommun- och landstingsägda företag, och
5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad
verksamhet.
Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom
lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella
tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt
kvartalsvisa årsprognoser för dessa.
Förordning (2013:946).

Kommunalförbund
5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de
uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.
Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna
kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar
och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt
kvartalsvisa årsprognoser för dessa.
Förordning (2013:946).
6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga myndigheter lämna
de uppgifter som behövs för framställning av officiell statistik.
Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som
myndigheterna kommer överens om.
Förordning (2004:943).

Information
7 § /Upphörde gälla 2018-05-25/ När en statistikansvarig myndighet
samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en
statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas
på,
3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag
insamlandet sker,
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4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder
uppgiftslämnaren,
5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på
uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom
den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse,
och
8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.
7 § /Trädde i kraft 2018-05-25/ När en statistikansvarig myndighet
samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än
en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om
1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter
grundas på,
3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag
insamlandet sker,
4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder
uppgiftslämnaren,
5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på
uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,
7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom
den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse,
och
8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.
Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av
personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning).
Förordning (2018:359).

Behandling av personuppgifter m.m.
8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana
personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken.
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9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får
även behandlas för framställning av annan statistik och för forskning.
Detta gäller dock endast om ändamålet med behandlingen inte är
oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.
10 § En statistikansvarig myndighetsverksamhet för framställning av
statistik skall vara organiserad så att den är avgränsad från
myndighetens verksamhet i övrigt.
11 § Har upphävts genom förordning (2001:997).

Gallring
12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 §
första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den
underrätta Riksarkivet.
Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt
19 § andra stycket samma lag.
Förordning (2001:997).

Kvalitet och tillgängliggörande
13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och
kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan
avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i
elektronisk form genom ett allmänt nätverk.
Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas
länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och SCB
utan avgift.
Förordning (2013:946).
13 a § De statistikansvariga myndigheterna ska var och en inom sitt
statistikområde utvärdera den officiella statistikens kvalitet. Förordning
(2016:823).
14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om
det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden
15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde
meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om
uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella
statistiken och 5–5 d §§ denna förordning.
Förordning (2013:946).
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16 § SCB får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om
verkställighet av bestämmelserna
1. i 13 § första stycket och 13 a §, och
2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga
statistikansvariga myndigheter.
Förordning (2016:823).

Övergångsbestämmelser
2001:100
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom
förordningen upphävs
a) kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och
fastighetsprisstatistiken,
b) förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på
jordbrukets område,
c) förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,
d) förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell
statistik.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen
(1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen
av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den
nya förordningen.
3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av
datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 § denna
förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas till
och med den 30 september 2001.

2001:997
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §, offentliggöras
och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta publikationer till den 1
januari 2003.
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Bilaga
Den officiella statistiken
De statistikansvariga myndigheterna
Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Försäkringskassan
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Kungliga biblioteket
Medlingsinstitutet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
SCB
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Trafikanalys
Universitetskanslersämbetet
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Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik
Innehåll
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Demokrati
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fiske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

Officiell statistik och de myndigheter som ansvarar för respektive område
Officiell statistik och områden
Ansvarig myndighet
Arbetsmarknad
Löner och arbetskostnader

Medlingsinstitutet

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

SCB

Lönesummor

SCB

Arbetskraftsundersökningar

SCB

Vakanser och arbetslöshet

SCB

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket

Arbetsskador

Arbetsmiljöverket

Sjuklöner

SCB

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet,
Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas
som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i
fackförening.
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Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Befolkning
Befolkningens storlek och förändringar

SCB

Befolkningens sammansättning

SCB

Befolkningsframskrivningar

SCB

Invandring och asylsökande

SCB

Boende, byggande och bebyggelse
Bostadsbyggande och ombyggnad

SCB

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

SCB

Byggnadskostnader

SCB

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

SCB

Bostads- och hyresuppgifter

SCB

Fastighetspriser och lagfarter

SCB

Fastighetstaxeringar

SCB

Demokrati
Allmänna val

SCB

Partisympatier

SCB

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers
politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och
medlemskap i fackförening.

Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Energi
Tillförsel och användning av energi

Statens energimyndighet

Energibalanser

Statens energimyndighet

Prisutveckling inom energiområdet

Statens energimyndighet

Finansmarknad
Finansräkenskaper

Finansinspektionen

Aktieägarstatistik

Finansinspektionen

Finansiella företag utom försäkring

Finansinspektionen

Försäkring

Finansinspektionen

Handel med varor och tjänster
Inrikeshandel

SCB

Utrikeshandel

SCB

Hälso- och sjukvård
Hälsa och sjukdomar

Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen

Dödsorsaker

Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och
sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda
personers hälsotillstånd.
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Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Hushållens ekonomi
Inkomster och inkomstfördelning

SCB

Hushållens utgifter

SCB

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och
Hushållens utgifter får personuppgifterenligt 8 § behandlas som avser
utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt
medlemskap i fackförening och trossamfund.

Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Jord- och skogsbruk, fiske
Jordbrukets struktur

Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion

Statens jordbruksverk

Sysselsättning i jordbruket

Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi

Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket

Statens jordbruksverk

Djurhälsa

Statens jordbruksverk

Vattenbruk

Statens jordbruksverk

Produktion i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

Skogsstyrelsen

Skogarnas tillstånd och förändring

Sveriges lantbruksuniversitet

Fiske

Havs- och vattenmyndigheten

Kultur och fritid
Bibliotek

Kungliga biblioteket

Kulturmiljövård

Myndigheten för kulturanalys

Museer

Myndigheten för kulturanalys

Studieförbund

Myndigheten för kulturanalys

Samhällets kulturutgifter

Myndigheten för kulturanalys

Levnadsförhållanden
Levnadsförhållanden

SCB

Jämställdhet

SCB

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers
hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.
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Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Miljö
Utsläpp

Naturvårdsverket

Avfall

Naturvårdsverket

Miljötillstånd

Naturvårdsverket

Miljöbalkens tillämpning

Naturvårdsverket

Kemikalier, försäljning och användning

Kemikalieinspektionen

Miljöekonomi och hållbar utveckling

SCB

Gödselmedel och kalk

SCB

Markanvändning

SCB

Vattenanvändning

SCB

Havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten

Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaper

SCB

Näringsverksamhet
Nystartade företag

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Internationella företag

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Konkurser och offentliga ackord

Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

Näringslivets struktur

SCB

Industriproduktionens utveckling

SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande

SCB

Industrins lager

SCB

Industrins leveranser och order

SCB

Näringslivets investeringar

SCB

Inkvartering

Tillväxtverket

Offentlig ekonomi
Finanser för den kommunala sektorn

SCB

Statlig upplåning och statsskuld

Riksgäldskontoret

Beskattning

SCB

Utfallet av statsbudgeten

Ekonomistyrningsverket

Priser och konsumtion
Konsumentprisindex

SCB

Prisindex i producent- och importled

SCB

Köpkraftspariteter

SCB

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för
byggnader

SCB

Hushållens inköpsplaner

Konjunkturinstitutet

Rättsväsende
Brott

Brottsförebyggande rådet

För brott lagförda personer

Brottsförebyggande rådet

Domstolarnas verksamhet

Domstolsverket

Kriminalvård

Brottförebyggande rådet

Återfall i brott

Brottförebyggande rådet
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Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer,
Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 §
behandlas som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella
tvångsmedel.

Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Socialförsäkring m.m.
Stöd till barnfamiljer

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Försäkringskassan

Stöd vid ålderdom

Pensionsmyndigheten

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid
sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Socialtjänst
Familjerådgivning

Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd

Familjerätt

Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd

Individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen

Äldre- och handikappomsorg

Socialstyrelsen

Stöd och service till funktionshindrade

Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter.
För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att
hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd,
administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det
gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall.
För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra
insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.
För framställning av statistik över Stöd och service till
funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser
enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Transporter och kommunikation
Vägtrafik

Trafikanalys

Bantrafik

Trafikanalys

Sjöfart

Trafikanalys

Luftfart

Trafikanalys

Postverksamhet

Trafikanalys

Televerksamhet

Trafikanalys

Kommunikationsvanor

Trafikanalys

Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor

Trafikanalys

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i
brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

Officiell statistik och områden

Ansvarig myndighet

Utbildning och forskning
Skolväsende och barnomsorg

Statens skolverk

Högskoleväsende

Universitetskanslersämbetet

Studiestöd

Centrala studiestödsnämnden

Forskning

SCB

Befolkningens utbildning

SCB

Eftergymnasial yrkesutbildning

SCB

Folkhögskola

SCB

Annan statistik
För framställning av annan statistik än officiell statistik får Statistiska
centralbyrån behandla personuppgifter enligt 8 §, om behandlingen
1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av
det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den
risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som
behandlingen kan innebära och ingår i något av de
nedanstående statistikprojekten:
- nationella trygghetsundersökningen,
- nationella folkhälsan,
- undersökningen om situationen på arbetsmarknaden för
personer med funktionsnedsättning,
- transfereringsstatistiken,
- uppföljningen av projekt finansierade av Europeiska
socialfonden,
- regiondatabaserna samt tabellerna om ohälsa på
kommunernas delområden,
- kartläggningen av det hedersrelaterade våldet i Sverige,

Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018

114

- undersökningarna om invandrade individers framtidstro och
etablering, eller
- den svenska longitudinella studien om sociala förhållanden,
arbetsliv och hälsa, eller
2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts
enligt lagen (2003:460) om etikprövning som avser människor.
För statistikprojekten under punkt 1 får uppgift som rör hälsa behandlas
för alla utom undersökningarna om invandrade individers framtidstro
och etablering. För nationella trygghetsundersökningen och
kartläggningen av det hedersrelaterade våldet i Sverige får även uppgift
om brott behandlas. För undersökningarna om invandrade individers
framtidstro och etablering får uppgifter om etniskt ursprung och
religiös och filosofisk övertygelse behandlas.
Förordning (2018:35).

115

Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2018

Förordning (2016:822) med
instruktion för SCB
- bilaga 6
Uppgifter
1 § SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik
och annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den
officiella statistiken.
2 § Myndigheten ska
1. vara nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av
den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr
1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska
uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets
förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets
beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för
Europeiska gemenskapernas statistiska program, i lydelsen enligt
Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759,
2. utföra de uppgifter gällande årsrapporter som Sverige har enligt
artikel 11.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
223/2009,
3. göra långsiktiga prognoser inom arbetsmarknads-, befolkningsoch utbildningsområdet,
4. vara nationell koordinator för Internationella valutafondens
gemensamma datastandard i Sverige,
5. verka för samarbete mellan de statistikansvariga myndigheterna,
6. ge råd och stöd till statistikansvariga myndigheter i principiella
frågor om den officiella statistikens kvalitet och i frågor om att
underlätta uppgiftslämnandet,
7. 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,
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8. föra en förteckning över statistikansvariga myndigheters
statistikprodukter, och
9. sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella
statistiken.
3 § Myndigheten bedriver verksamhet enligt lagen (2014:484) om en
databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
4 § Myndigheten ska inom ramen för sin statistikverksamhet utföra
uppdrag åt andra myndigheter, i den utsträckning som den har
tillgängliga resurser för det. Myndigheten ska prioritera uppdrag som
rör officiell statistik.
Myndigheten får inom ramen för sin statistikverksamhet även åta sig
uppdrag från andra uppdragsgivare än myndigheter
5 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt kopplad
till myndighetens uppgifter.

Ledning
6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.
7 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Särskilda organ
Rådet för den officiella statistiken
8 § Vid myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet
har till uppgift att bistå myndigheten när den utför sina uppgifter enligt
2 § 5–9.
Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tolv
andra ledamöter

Vetenskapliga rådet
9 § Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift
att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i
statistiken. Rådet ska även bistå andra myndigheter med ansvar för
officiell statistik i sådana frågor.

Anställningar och uppdrag
10 § Generaldirektören är myndighetschef.
11 § I Rådet för den officiella statistiken ska myndighetscheferna för
Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens
energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk ingå.
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Övriga ledamöter i rådet ska utgöras av myndighetschefer för
statistikansvariga myndigheter. Dessa ledamöter förordnas för en
bestämd tid på högst tre år av SCB efter att myndigheten hört samtliga
statistikansvariga myndigheter. Generaldirektören är myndighetschef.
12 § Myndigheten bestämmer sammansättningen av det vetenskapliga
rådet.

Personalansvarsnämnd
13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar
14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter
15 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 4
och 5 §§. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek och får disponera
avgiftsinkomsterna.
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Konsoliderad version av
SCB:s föreskrifter och
allmänna råd för offentliggörande m.m. av officiell
statistik - bilaga 7
(SCB-FS 2002:16 och SCB-FS 2016:27) SCB föreskriver följande med
stöd av 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Föreskrifter
Kvalitetsdeklaration och annan dokumentation
1 § Myndighet som ansvarar för officiell statistik ska upprätta
kvalitetsdeklarationer för statistikprodukter. Kvalitetsdeklarationen
består av Statistikens kvalitet och Allmänna uppgifter.
Statistikens kvalitet följer kvalitetsbegreppet i SCB:s föreskrifter
(SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. Allmänna
uppgifter är en del av dokumentationen enligt 13 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
Kvalitetsdeklarationen ska upprättas när ny statistik framställs. För
kort-periodisk statistik är det tillräckligt med en kvalitetsdeklaration
som avser hela kalenderåret. Denna kvalitetsdeklaration upprättas vid
kalenderårets första referensperiod. Om betydande förändringar av
undersökningen eller kvaliteten äger rum under året ska en ny
kvalitetsdeklaration upprättas.
Kvalitetsdeklarationen ska offentliggöras vid samma tidpunkt som den
officiella statistiken offentliggörs och hållas allmänt tillgänglig i
anslutning till denna.
Föreskrift (2016:27)
2 § Officiell statistik ska dokumenteras i sådan omfattning att framtida
användning av bevarade datamaterial underlättas.

Offentliggörande och publicering
3 § Officiell statistik ska offentliggöras så snart den är framställd.
4 § Officiell statistik ska innehålla uppgift om tidigare publicering, om
det inte är uppenbart att detta är onödigt.
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5 § Officiell statistik ska innehålla en översättning till engelska i sådan
utsträckning att engelsktalande användare kan bilda sig en uppfattning
om statistikens huvudinnehåll.
6 § Hos en myndighet som ansvarar för officiell statistik ska det finnas
en årlig publiceringsplan för den officiella statistik som myndigheten
ansvarar för. Planen ska löpande uppdateras.

Allmänna råd
Till 1 §
Varje statistikansvarig myndighet behöver hålla sina kvalitetsdeklarationer tillgängliga elektroniskt samt informera SCB, t.ex. genom
länkar, om var de finns, för att SCB ska ha möjlighet att sammanställa
alla kvalitetsdeklarationer av officiell statistik och publicera
informationen på sin webbplats.
Föreskrift (2016:27)
Till 2 §
SCB tillhandahåller riktlinjer för hur man dokumenterar datamaterial
som ligger till grund för den officiella statistiken (s.k.
observationsregister).
Till 3 §
Offentliggörande sker första gången statistiken blir tillgänglig.
En likabehandling av användarna förutsätter att statistiken blir
tillgänglig för alla användare vid samma tidpunkt.
Föreskrift (2016:27)
Till 4 §
Offentliggjord officiell statistik bör kunna följas över tiden.
Förändringar såsom namnbyte, uppdelning och sammanslagning bör
anges i kvalitetsdeklarationen.
Föreskrift (2016:27)
Till 5 §
För att utländska läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om
redovisningens huvudinnehåll bör en engelsk översättning göras som
åtminstone omfattar titel, beteckningen Sveriges officiella statistik,
tabellförteckning och tabellrubriker. Därutöver bör en ordlista med
centrala termer i text, tabeller och diagram eller en särskild
sammanfattning översättas till engelska.
Tillgängligheten för utländska användare ökar om även andra delar av
redovisningen översätts till engelska.
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Till 6 §
Uppgifterna över planerad publicering av officiell statistik avser bl.a.
planerade tidpunkter för offentliggörande. SCB tillhandahåller en mall
för utformningen av publiceringsplaner.
Enligt 2 § 9 förordningen (2016:822) med instruktion för SCB ska
myndigheten sammanställa en årlig publiceringsplan för den officiella
statistiken. Myndigheten svarar för att denna publiceringsplan för all
officiell statistik ställs samman och hålls allmänt tillgänglig i
elektronisk form genom ett allmänt nätverk.
Myndigheterna bör rapportera in ändringar i publiceringsplanen till
SCB.
Föreskrift (2016:27)

Övriga allmänna råd
Enligt 4 § lagen om den officiella statistiken ska officiell statistik när
den görs tillgänglig vara försedd med beteckningen Sveriges officiella
statistik eller den symbol som framgår av bilaga till denna lag.
Beteckningen eller symbolen får endast användas för officiell statistik.
Beteckningen Sveriges officiella statistik (SOS) eller symbolen för SOS
bör anges på statistisk publikations titelsida eller i anslutning till
innehållsförteckningen i databas. Vid elektronisk publicering bör
beteckningen eller symbolen för SOS också anges i anslutning till
tabell/diagram/karta.
För att underlätta för användarna är det lämpligt att ange både
beteckningen för SOS och symbolen för SOS, alternativt anges enbart
beteckningen för SOS.
En statistisk publikation med beteckningen Sveriges officiella statistik
eller symbolen för SOS kan kompletteras med annan statistik än officiell
statistik inom det område som den officiella statistiken avser.
SCB tillhandahåller beteckningen Sveriges officiella statistik och
symbolen för SOS i olika filformat.
[Nuvarande lydelse trädde i kraft 1 januari 2017].
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SCB:s föreskrifter om
kvalitet för den officiella
statistiken - bilaga 8
(SCB-FS 2016:17) SCB föreskriver följande med stöd av 16 § 2
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Tillämpningsområde
1 § Denna föreskrift innehåller bestämmelser om kvalitet för officiell
statistik enligt 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
2 § Av 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken följer att, för
att säkra kvaliteten på statistiken vad gäller dess utveckling,
framställning och spridning, ska kvalitetskriterierna relevans,
noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillgänglighet och tydlighet,
jämförbarhet samt samstämmighet tillämpas.

Kvalitetsbegreppet och dess huvud-, under-, och
delkomponenter
3 § Vid utveckling och framställning av officiell statistik samt vid dess
spridning, inklusive kvalitetsdeklarationer enligt SCB:s föreskrifter och
allmänna råd (SCB-FS 2002:16) för offentliggörande m.m. av officiell
statistik, ska statistikens kvalitet beskrivas med utgångspunkt i ett
kvalitetsbegrepp som består av fem huvudkomponenter. Dessa är
kopplade till kvalitetskriterierna i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken.
Relationen mellan kvalitetskriterierna och kvalitetsbegreppets
huvudkomponenter ska vara följande:
Kvalitetskriterium
Relevans
Noggrannhet
Aktualitet
Punktlighet
Tillgänglighet och tydlighet
Jämförbarhet
Samstämmighet

Huvudkomponent
Relevans
Tillförlitlighet
Aktualitet och punktlighet
Tillgänglighet och tydlighet
Jämförbarhet och samanvändbarhet
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Huvudkomponenterna ska i sin tur delas in i underkomponenter och, i
förekommande fall, delkomponenter enligt följande:
Huvudkomponenten
Relevans
Underkomponent
Ändamål och informationsbehov

Delkomponent

Beskrivs i
7§

Statistikens ändamål
Statistikanvändares informationsbehov

9§
10 §
11 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §

Statistikens innehåll
Objekt och population
Variabler
Statistiska mått
Redovisningsgrupper
Referenstider
Huvudkomponenten
Tillförlitlighet
Underkomponent

Delkomponent

Tillförlitlighet totalt
Osäkerhetskällor
Urval
Ramtäckning
Mätning
Bortfall
Bearbetning
Modellantaganden
Preliminär statistik jämförd
med slutlig
Huvudkomponenten Aktualitet och punktlighet
Framställningstid
Frekvens
Punktlighet
Huvudkomponenten Tillgänglighet och tydlighet
Tillgång till statistiken
Möjlighet till ytterligare
statistik
Presentation
Dokumentation
Huvudkomponenten Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarhet över tid
Jämförbarhet mellan grupper
Samanvändbarhet i övrigt
Numerisk överensstämmelse
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Beskrivs i
20 §
21 §
23 §
24 §
25 §
26 §
27 §
28 §
29 §

32 §
33 §
34 §
37 §
38
39 §
40 §
43 §
44 §
45 §
46 §

Definitioner
4 § I denna föreskrift används följande begrepp med nedan angivna
betydelser:
Begrepp

Betydelse

Statistiskt mått

En beräkningsregel som används för att sammanfatta
variabelvärden. En sådan regel kan vara räkning av antal
eller beräkning av summa, medelvärde eller median.

Statistisk storhet

Det värde som erhålls genom att enskilda variabelvärden för
objekt i en population, eller delpopulation, sammanfattas
med hjälp av ett statistiskt mått. Såväl objekten som
variablerna hänför sig till viss tid. Objekt och variabler hänför
sig ofta, men inte alltid, till samma tidpunkt eller tidsperiod.

Skattningsförfarande

En beräkningsalgoritm för att skatta en statistisk storhet.

Statistikvärde

Det skattade värdet av en statistisk storhet.

Intressestorhet

Den statistiska storhet som följer av ett behov. Objekt,
populationer och variabler som ingår i intressestorheter
benämns intresseobjekt, intressepopulationer respektive
intressevariabler.
Den statistiska storhet som den statistikansvariga

Målstorhet

myndigheten bestämt ska skattas. Objekt, populationer och
variabler som ingår i målstorheter benämns målobjekt,
målpopulationer respektive målvariabler.
Observationsobjekt

Ett objekt som det samlas in uppgifter om.

Observationsvariabel

En variabel som det samlas in värden på.

Uppgiftskälla

En källa – exempelvis individ, register eller databas – från
vilken variabelvärden samlas in.

Ramförfarande

Det förfarande som leder fram till fastställande av
observationsobjekt, uppgiftskällor, ram och kontaktvägar till
uppgiftskällorna. Observationsobjekt och uppgiftskälla kan
sammanfalla, men behöver inte göra det.

Huvudkomponenten Relevans
Allmänna bestämmelser
5 § Relevans handlar om hur väl statistiken belyser de frågor som är
viktiga för användarna av statistiken. Överensstämmelsen mellan
målstorheter och intressestorheter är en viktig del i bedömningen av
statistikens relevans. Innan den statistikansvariga myndigheten
definierar de målstorheter som ska skattas gör myndigheten
avvägningar med hänsyn till användarnas behov, tillhörande
kvalitetskrav på statistiken, kostnader för framtagandet av statistiken
och uppgiftslämnarbördan.
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6 § Av 3 § framgår att huvudkomponenten Relevans består av
underkomponenterna Ändamål och informationsbehov och Statistikens
innehåll.

Underkomponenten Ändamål och informationsbehov med
tillhörande delkomponenter
7 § Underkomponenten Ändamål och informationsbehov rör den
statistikansvariga myndighetens övergripande avvägning för statistiken.
Den handlar dels om ändamålet, de informationsbehov som statistiken
är avsedd att tillgodose, dels om kännedom om behov av statistisk
information.
8 § Av 3 § framgår att underkomponenten Ändamål och
informationsbehov består av delkomponenterna Statistikens ändamål
och Statistikanvändares informationsbehov.
9 § Med Statistikens ändamål avses det primära syftet och
användningsområdet för den redovisade statistiken
10 § Med Statistikanvändares informationsbehov avses den
statistikansvariga myndighetens kännedom om behov av statistik samt
huvudsakliga användare och användningar.

Underkomponenten Statistikens innehåll med tillhörande
delkomponenter
11 § Underkomponenten Statistikens innehåll avser målstorheterna.
12 § Av 3 § framgår att underkomponenten består av
delkomponenterna Objekt och population, Variabler, Statistiska mått,
Redovisningsgrupper och Referenstider.
13 § Med Objekt och population avses målpopulationen, med
tillhörande målobjekt och avgränsning. I delkomponenten ingår också
relationer mellan målpopulationen och intressepopulationer samt
mellan målobjekt och observationsobjekt.
14 § Med Variabler avses målvariablerna och deras relation till intresseoch observationsvariablerna.
15 § Med Statistiska mått avses de statistiska mått som används i de
statistiska målstorheterna.
16 § Med Redovisningsgrupper avses de indelningar, eller
nedbrytningar, i delpopulationer som används i de statistiska
målstorheterna.
17 § Med Referenstider avses de tidpunkter eller tidsperioder som de
statistiska målstorheterna hänför sig till.
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Huvudkomponenten Tillförlitlighet
Allmänna bestämmelser
18 § Tillförlitlighet handlar om hur väl ett statistikvärde skattar sin
mål-storhet, dvs. om hur stor avvikelsen mellan statistikvärdet och
målstorheten kan förväntas vara. Tillförlitligheten bestäms till stor del
av skattningsförfarandet.
Den totala avvikelsen kan ses som en summa av partiella avvikelser,
positiva eller negativa, som kommer från olika osäkerhetskällor. De
partiella avvikelserna kan samverka på olika sätt. Statistik kan redovisas
med preliminära statistikvärden, en eller flera gånger, för att en tid
senare redovisas med slutliga statistikvärden. Osäkerheten är i
allmänhet större för preliminära värden, vilket påverkar den totala
avvikelsen från målstorheten.
19 § Av 3 § framgår att huvudkomponenten Tillförlitlighet består av
under-komponenterna Tillförlitlighet totalt, Osäkerhetskällor och
Preliminär statistik jämförd med slutlig.

Underkomponenten Tillförlitlighet totalt
20 § Med Tillförlitlighet totalt avses statistikvärdets förväntade
avvikelse från målstorheten.

Underkomponenten Osäkerhetskällor med tillhörande
delkomponenter
21 § Med Osäkerhetskällor avses respektive osäkerhetskälla och dess
påverkan på statistiken.
22 § Av 3 § framgår att underkomponenten består av
delkomponenterna Urval, Ramtäckning, Mätning, Bortfall, Bearbetning
och Modellantaganden.
23 § Med Urval avses den del av osäkerheten som beror på att
statistiken är baserad på observationer för endast ett urval av
observationsobjekt.
24 § Med Ramtäckning avses den del av osäkerheten som beror på
skillnader mellan rampopulation, den mängd objekt som identifieras via
ramförfarandet, och målpopulation.
25 § Med Mätning avses den del av osäkerheten som beror på skillnader
mellan observerade variabelvärden och sanna variabelvärden.
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26 § Med Bortfall avses den del av osäkerheten som beror på att
samtliga variabelvärden saknas för vissa av de planerade
observationsobjekten, s.k. objektbortfall, eller att enskilda
variabelvärden saknas för vissa observationsobjekt, s.k. partiellt
bortfall.
27 § Med Bearbetning avses den del av osäkerheten som beror på brister
i samband med bearbetning av data.
28 § Med Modellantaganden avses den del av osäkerheten som beror på
att antaganden i modeller som statistiken helt eller delvis är baserad på
inte är helt uppfyllda.

Underkomponenten Preliminär statistik jämförd med slutlig
29 § Med Preliminär statistik jämförd med slutlig avses information om
storlek och riktning på genomförda revideringar av den preliminära
statistiken, tills den blir slutlig.

Huvudkomponenten Aktualitet och punktlighet
Allmänna bestämmelser
30 § Aktualitet och punktlighet handlar om tidsavstånd och om vilken
frekvens återkommande statistik behöver ha för att senast tillgängliga
statistik ska bedömas vara aktuell.
31 § Av 3 § framgår att huvudkomponenten Aktualitet och punktlighet
består av underkomponenterna Framställningstid, Frekvens och
Punktlighet.

Underkomponenten Framställningstid
32 § Med statistikens Framställningstid avses tidsavståndet mellan
referenstidens slut och tidpunkten då statistiken redovisas.

Underkomponenten Frekvens
33 § Med återkommande statistiks Frekvens avses periodiciteten i
statistikens referenstid, i undersökningens uppgiftsinsamling och i
statistikens redovisning. För återkommande undersökningar påverkas
tidsavståndet från användningstillfället till senast tillgängliga
referenstid inte bara av framställningstiden utan även av dessa
periodiciteter.

Underkomponenten Punktlighet
34 § Med Punktlighet avses hur väl den faktiska tidpunkten för
tillgängliggörande stämmer överens med den utlovade tidpunkten.
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Huvudkomponenten Tillgänglighet och tydlighet
Allmänna bestämmelser
35 § Tillgänglighet och tydlighet handlar om möjligheterna att få
tillgång till statistik, som är framtagen eller kan tas fram, och
information om de egenskaper som statistiken har.
36 § Av 3 § framgår att huvudkomponenten Tillgänglighet och tydlighet
består av underkomponenterna Tillgång till statistiken, Möjlighet till
ytterligare statistik, Presentation och Dokumentation.

Underkomponenten Tillgång till statistiken
37 § Med Tillgång till statistiken avses de distributionskanaler som
används för att förmedla statistiken till användarna.

Underkomponenten Möjlighet till ytterligare statistik
38 § Med Möjlighet till ytterligare statistik avses i vilken utsträckning
användarna kan få tillgång till statistik som inte finns framtagen, men
som befintliga data ger underlag för.

Underkomponenten Presentation
39 § Med Presentation avses hur den statistiska informationen
presenteras och åskådliggörs i exempelvis texter, tabeller och diagram.

Underkomponenten Dokumentation
40 § Med Dokumentation avses användarnas möjligheter att få
information till stöd för förståelse och tolkning av statistiken.

Huvudkomponenten Jämförbarhet och
samanvändbarhet
Allmänna bestämmelser
41 § Jämförbarhet handlar om möjligheterna att göra jämförelser
mellan olika referenstider eller olika grupper. Samanvändbarhet
handlar om möjligheterna att kombinera och tillsammans analysera
olika statistikvärden. I båda fallen styrs möjligheterna av hur lika eller
olika målstorheterna är definierade och av skillnader i
undersökningsmetoder. Jämförbarhet är en specifik aspekt av
samanvändbarhet.
42 § Av 3 § framgår att huvudkomponenten Jämförbarhet och samanvändbarhet består av underkomponenterna Jämförbarhet över tid,
Jämförbarhet mellan grupper, Samanvändbarhet i övrigt och Numerisk
överensstämmelse.
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Underkomponenten Jämförbarhet över tid
43 § Med Jämförbarhet över tid avses i vilken utsträckning som
statistikvärden avseende olika referenstider kan jämföras.
Statistikvärdena kan komma från en eller flera undersökningar.

Underkomponenten Jämförbarhet mellan grupper
44 § Med Jämförbarhet mellan grupper avses i vilken utsträckning
statistikvärden avseende olika grupper kan jämföras. Statistikvärdena
kan komma från en eller flera undersökningar.

Underkomponenten Samanvändbarhet i övrigt
45 § Med Samanvändbarhet i övrigt avses i vilken utsträckning
statistikvärden kan samanvändas för andra ändamål än jämförelser över
tid och mellan grupper. Statistikvärdena kan komma från en eller flera
undersökningar.

Underkomponenten Numerisk överensstämmelse
46 § Med Numerisk överensstämmelse avses om statistikvärden
numeriskt förhåller sig till varandra på ett sätt som är logiskt motiverat
utifrån de sakfrågor statistiken är avsedd att belysa. Statistikvärdena
kan komma från en eller flera undersökningar.
Denna författning trädde i kraft den 1 januari 2017.
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SCB:s föreskrifter om
utvärdering av den
officiella statistikens
kvalitet - bilaga 9
SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2017: 8) om utvärdering av den officiella
statistikens kvalitet beslutades den 30 maj 2017 och trädde i kraft den 1
augusti 2017.
SCB föreskriver följande med stöd av 16 § första stycket 1 förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
1 § Av 13 a § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
framgår att de statistikansvariga myndigheterna, var och en inom sitt
statistikområde, ska utvärdera den officiella statistikens kvalitet.
2 § De statistikansvariga myndigheterna ska utvärdera den officiella
statistikens kvalitet enligt formuläret Utvärdering av den officiella
statistikens kvalitet (bilaga
https://www.scb.se/contentassets/25586c7628b94db3bcbf0db82430ee36
/scb-fs-2017-8-bilaga.pdf)
Utvärderingen ska vara en systematisk bedömning i efterhand av
aktiviteterna utveckling, framställning och spridning av officiell
statistik med tonvikt på statistikens kvalitet.
3 § På begäran av SCB ska de statistikansvariga myndigheterna lämna
uppgifter enligt 2 § om den under ett kalenderår offentliggjorda
officiella statistiken. Uppgifterna ska lämnas senast den 15 januari
påföljande år genom att fylla i det elektroniska formulär som SCB
tillhandahåller.
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Riktlinjer för beslut om
innehåll och omfattning av
den officiella statistiken
- bilaga 10
Den officiella statistiken regleras i lagen (2001:99) om den officiella
statistiken, förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
(statistikförordningen) och i SCB:s föreskrifter och allmänna råd för
offentliggörande m.m. av officiell statistik (SCB-FS 2002:16).
Inom vilka områden det ska finnas officiell statistik och vilka
myndigheter som ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) beslutas av regeringen och framgår av bilagan till statistikförordningen.
Enligt 2 § i statistikförordningen beslutar en statistikansvarig
myndighet om statistikens innehåll och omfattning inom sitt
statistikområde om inte något annat följer av ett särskilt beslut av
regeringen.
I myndighetsförordning (2007:515), förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner, förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning samt förordningen (2011:118) om myndigheters
inhämtande av yttrande från Regelrådet, regleras frågor om uppgiftslämnande som är tillämpliga även för statistik.
De paragrafer i lag och förordningar som uttrycker krav på statistiken
har presenterats inledningsvis i bifogade sammanställning av vad som
gäller vid beslut om innehåll och omfattning av den officiella
statistiken. De framtagna riktlinjerna är ett komplement till lagen och
förordningarna. De ska ses som ett stöd i myndigheternas arbete med
att besluta om sin officiella statistik. Det gäller dels på nivå 2 (se nedan)
för att avgöra hur statistikens innehåll och omfattning ska avgränsas
och dels på nivå 3 (se nedan) när de ska avgöra exakt vilken statistik
som ska åsättas beteckningen eller symbolen Sveriges officiella
statistik.
Riktlinjerna är inte tvingande för statistikansvariga myndigheter.
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Officiell statistik
Statistiska undersökningar leder till två huvudtyper av slutprodukter:



Slutliga observationsregister
Statistik

De slutliga observationsregistren består av mikrodata, som gör det
möjligt för nutida och framtida statistikproducenter och statistikanvändare att ta fram annan statistik än den statistik som tas fram
vid offentliggörandet av den officiella statistiken. En särskild kategori
av slutliga observationsregister är de levande observationsregistren,
ofta i form av databaser, som fortlöpande underhålls och aktualiseras
med nya uppgifter.
Med statistik avses skattningar av statistiska storheter. En statistisk
storhet avser ett ”teoretiskt” (”sant”) värde som definieras av:




att ett bestämt statistiskt mått används för att sammanfatta
värdena på en eller flera variabler
för objekten i en bestämd grupp.

En prognos kan betraktas som en skattning av en statistisk storhet,
liksom skattningar baserade på totalräknade undersökningar (t.ex. ett
administrativt register) också kan betraktas som skattningar av
statistiska storheter.
I systemet för den officiella statistiken ingår själva statistiken,
metadata, produktionssystem, slutliga observationsregister, publikationer, enstaka tabeller samt databaser. Databaser kan vara
interaktiva eller bestå av fasta tabeller som användaren inte kan ändra
på. Systemet består också av lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna
råd, riktlinjer, verktyg (som är utvecklade för systemet såsom metoder,
klassifikationer etc.), de statistikansvariga myndigheterna, rådet för den
officiella statistiken samt SCB som samordningsansvarig.
Nivå 1: På denna nivå beslutar regeringen om för vilka ämnesområden
och statistikområden som det ska tas fram officiell statistik och vilka
myndigheter som ska ha statistikansvar.
Nivå 2: På denna nivå beslutar en statistikansvarig myndighet om
statistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde. I
praktiken betyder det att myndigheten definierar variabler och objekt
och beslutar vilken eller vilka metoder som ska användas för att få fram
önskad statistik till önskad kvalitet.
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Begreppet ”Statistikprodukt” har sedan länge använts inom systemet
för den officiella statistiken. I förordningen (2007:762) med instruktion
för SCB sägs i 8 § att ”Rådet ska föra en förteckning över statistikansvariga myndigheter och produkter.” Myndigheten sätter namn på
statistikprodukterna och rådets sekretariat ger en unik produktkod för
varje produkt. En operationalisering av 2 § i statistikförordningen är att
myndigheten ska redovisa minst en statistikprodukt för vart och ett av
sina statistikområden och en viss statistikprodukt kan hänföras till ett
eller flera statistikområden.
Det har visat sig att begreppet statistikprodukt har upplevts som oklart
av många myndigheter då man förknippat begreppet med en
slutprodukt. Man kan i princip likställa en statistikprodukt med en
statistisk undersökning. Begreppet undersökning ges här en vid
tolkning och innefattar en serie av återkommande, väsentligen likadana
undersökningar.
En statistisk undersökning kan t.ex. vara:







totalundersökningar och urvalsundersökningar
situationsbaserade och händelsebaserade undersökningar
tvärsnittsundersökningar och longitudinella undersökningar
primära (direktinsamlande) och sekundära undersökningar
(t.ex. registerbaserade undersökningar och undersökningar
som, i likhet med nationalräkenskaperna, baseras på resultaten
från andra undersökningar)
registervårdande undersökningar

En konkret undersökning kombinerar ofta flera av de karaktäristika som
nämns i listan ovan. Inom varje undersökningskategori ovan kan ett
flertal olika mätmetoder tillämpas.
Normalfallet är att det finns ett 1–1 förhållande mellan en
statistikprodukt och en undersökning, men ibland kan en undersökning
behöva delas upp på flera statistikprodukter t.ex. beroende på att
kvalitetsdeklarationen blir alltför komplicerad eller omfattande. En
uppdelning kan t.ex. vara nödvändig p.g.a. olika modellantaganden,
olika variabeluppsättningar, olika branschindelningar eller olika
periodicitet.
Normalfallet är att det finns ett 1-1 förhållande mellan en
statistikprodukt och en undersökning, men ibland kan en undersökning
behöva delas upp på flera statistikprodukter t.ex. beroende på att
kvalitetsdeklarationen blir alltför komplicerad eller omfattande. En
uppdelning kan t.ex. vara nödvändig p.g.a. olika modellantaganden,
olika variabeluppsättningar, olika branschindelningar eller olika
periodicitet.
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Det kan ibland vara lämpligt att använda begreppet ”statistisk
undersökning” i stället för begreppet ”statistikprodukt” i kommunikation med statistikens användare.
Nivå 3: På denna nivå preciseras vilka skattningar av statistiska
storheter som utgör den officiella statistiken. Statistiska storheter kan
publiceras på papper, på fil eller i en interaktiv databas som enskilda
värden, i form av tidsserier eller som tabeller varvid varje tabellcell
innehåller en skattning.
Offentliggörandet är den första publiceringen – tillgängliggörandet för
användarna – medan publicering är ett vidare begrepp och innebär
också publicering efter offentliggörandet av statistiken.
Offentliggörandet ska innebära att den statistikansvariga myndigheten
på Internet publicerar ett antal statistiska storheter som åsatts
beteckningen ”Sveriges officiella statistik” eller motsvarande symbol.
En användare har inte själv rätt att sätta beteckningen Sveriges
officiella statistik eller motsvarande symbol på en statistisk storhet som
vidarebearbetas av användaren. Användaren ska på lämpligt sätt göras
uppmärksam på att statistiken då upphör att vara officiell.
Bearbetningar av avidentifierade mikrodata, vidarebearbetningar av
officiell statistik t.ex. i analyserande och tolkande text är inte att
betrakta som officiell statistik.
Beslutsnivåer för officiell statistik
Nivå

Typ av avgränsning

Exempel

Beslutande

Nivå 1

a) Ämnesområden

a) Jord- och Skogsbruk, fiske

Regeringen

b) Statistikområden

b) Sysselsättning i skogsbruket
a) Nationalräkenskaper
b) Nationalräkenskaper

Nivå 2

Vilka undersökningar?

1) Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk (Totalundersökning, enkät)
Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk
(Urvalsundersökning, intervjuer)
2) Skogsentreprenörer (Urvalsundersökning, enkät)
3) Riksskogstaxeringen (Inventering)
4) Nationalräkenskaper, årsvis (Vidareförädling och sambearbetning)
5) Etc.

Statistikansvarig
myndighet

Nivå 3

Vilka statistiska storheter?

Arbetstimmar i skogsbruk 2010 uppdelat på…

Statistikansvarig
myndighet
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Att ändra i den officiella statistikens innehåll och
omfattning
Nivå 1: Regeringen beslutar om ämnesområden, statistikområden och
ansvariga myndigheter genom att göra ändringar i statistikförordningen. En statistikansvarig myndighet bör anmäla förslag om
förändringar till rådet.
Nivå 2: Myndigheten beslutar om en ny undersökning och om
nedläggning av en undersökning. Myndigheten bör anmäla planerade
nya undersökningar och planerade nedläggningar till rådet.
Nivå 3: Myndigheten beslutar om ändringar den officiella statistiken.
Myndigheten bör anmäla planerade förändringar i befintliga
undersökningar till rådet. Ändringar ska dokumenteras i beskrivningen
av statistiken och användarna bör informeras i anslutning till
publiceringen.

Lagar och förordningar samt kompletterande
riktlinjer
Nedan redovisas ett antal paragrafer hämtade från lagar och
förordningar som uttrycker krav på den officiella statistiken. Dessa krav
har kompletterat med ett antal, icke tvingande, riktlinjer som
myndigheten kan använda som en checklista vid beslut om innehåll och
omfattning av den officiella statistiken.

Relevanta paragrafer i lagar och förordningar
1. Officiell statistik ska finnas för allmän information,
utredningsverksamhet och forskning. Den ska vara objektiv och
allmänt tillgänglig.
Lag (2001:99) om den officiella statistiken 3 §
2. När officiell statistik görs tillgänglig ska den vara försedd med
beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som
framgår av bilaga till denna lag.
Lag (2001:99) om den officiella statistiken 4 §
3. Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med
beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.
Lag (2001:99) om den officiella statistiken 5 §
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4. En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens
innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte
något annat följer av särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 2 §
5. Individbaserad officiell statistik ska vara uppdelad efter kön om
det inte finns särskilda skäl mot detta.
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken 14 §
6. De uppgifter som skall lämnas enligt en blankett skall vara
utvalda och definierade så att uppgiftslämnandet begränsas till
den information som behövs med hänsyn till ändamålet och så
att uppgiftslämnandet underlättas så långt möjligt.
Förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av
uppgifter från näringsidkare och kommuner 2 §
7. Myndigheter som samlar in uppgifter från kommuner eller
privata näringsidkare ska samråda med organisation som
företräder uppgiftslämnarna.
Förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av
uppgifter från näringsidkare och kommuner 3 §
8. Myndigheten skall se till att de kostnadsmässiga
konsekvenserna begränsas när den begär in uppgifter eller
utövar tillsyn.
Myndighetsförordning (2007:515) 19 §
9. Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens
kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den
omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning,
och
2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting,
organisationer, näringslivet och andra som
kostnadsmässigt eller på något annat betydande sätt
berörs tillfälle att yttra sig i frågan och om
konsekvensutredningen.
Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning 4 §
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Riktlinjer
1. Officiell statistik finansieras i allmänhet med anslag till den
statistikansvariga myndigheten men kan också finansieras på
annat sätt. Hur statistiken finansieras bör redovisas i
beskrivningen av statistiken.
2. Den officiella statistiken bör i regel vara av löpande karaktär så
att man kan följa utvecklingen över tiden.
Engångsundersökningar och intermittenta undersökningar kan
också vara officiell statistik.
3. En undersökning som ryms inom de områden som anges i
statistikförordningen och som baseras på särskilda regeringseller riksdagsbeslut eller på EU-regleringar bör betraktas som
officiell statistik om det inte finns särskilda skäl däremot.
4. Myndigheten bör lämna förslag om förändringar i
statistikförordningens bilaga till rådets sekretariat för
beredning i rådet.
5. Innan beslut fattas om att starta ny undersökning bör
myndigheten utreda eventuell anknytning till närliggande
undersökningar, befintliga register etc. för att undvika
överlappande datainsamlingar.
6. Myndigheten bör rapportera till rådets sekretariat när den avser
att starta ny undersökning, göra förändringar i en befintlig
undersökning eller lägga ned en undersökning. Förändringar i
befintlig undersökning bör redovisas i anslutning till
publiceringen.
7. Den statistikansvariga myndigheten avgör när en förändring av
innehållet i en viss undersökning är så omfattande att den bör
läggas ned och att en ny undersökning definieras. I
beskrivningen av statistiken, som även fortsättningsvis bör vara
tillgängliga för användarna på Internet, bör anges under vilket
namn och vilken kod den nya, ersättande undersökningen går
att finna.
8. Den statistikansvariga myndigheten bör anpassa statistikens
innehåll och omfattning till samhällsutvecklingen och basera
denna anpassning på omvärldsbevakning inklusive dialog med
användarna t.ex. i användarråd och i andra fora, direkt med
enskilda användare och i systematiska användarstudier.
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9. Myndigheter med ansvar för statistik som ofta används
tillsammans eller berör närliggande områden bör samråda med
varandra och sträva efter en samordning avseende objekt,
variabler och mätningar, t.ex. genom att representanter för den
andra myndigheten ingår i användarrådet.
10. Myndigheten bör, förutom att samråda med organisationer som
företräder uppgiftslämnarna d.v.s. Näringslivets Regelnämnd
(NNR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) också höra
andra uppgiftslämnarrepresentanter och andra
uppgiftslämnarkategorier.
11. Myndigheten avgör om statistikens kvalitetsnivå är tillräcklig, i
relation till hur den är avsedd att användas. Detta kan göras
t.ex. via processkartläggningar och studier av kvaliteten samt i
dialog med användarna i användarråd och i andra fora, direkt
med enskilda användare och i systematiska användarstudier.
12. När man offentliggör preliminär statistik ska kraven på kvalitet
vara uppfyllda så att beteckningen Sveriges officiella statistik
eller motsvarande symbol kan åsättas statistiken. I
kvalitetskravet ingår att beakta aktualitet kontra t.ex. precision.
Användarna bör i anslutning till publiceringen informeras om
att statistiken kommer att revideras resp. att den är reviderad.
13. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att korrigera statistik p.g.a.
att den statistik som tidigare offentliggjorts varit felaktig.
Beteckningen Sveriges officiella statistik eller motsvarande
symbol bör då åsättas den nya statistiken. Användaren bör i
anslutning till publiceringen informeras om statistiken ersätter
tidigare offentliggjord statistik som var felaktig.
14. Myndigheten bedömer om man vid omräkningar bakåt vid
tidsseriebrott kan åsätta beteckningen Sveriges officiella
statistik eller motsvarande symbol på den nya omräknade
statistiken. Användaren bör vid publiceringen informeras om
att det är frågan om en omräkning av tidigare offentliggjord
statistik.
15. Som komplement till offentliggörandet av de skattade
storheterna kan statistiken publiceras i form av diagram, karta
eller liknande som också åsätts beteckningen Sveriges officiella
statistik eller motsvarande symbol.
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16. Beteckningen Sveriges officiella statistik eller motsvarande
symbol bör anges vid statistiken/tabellen. Den kan också anges
på den statistiska publikationens titelsida eller i anslutning till
innehållsförteckningen i databasen. En statistisk publikation
med beteckningen Sveriges officiella statistik eller motsvarande
symbol på titelsida kan kompletteras med annan statistik än
officiell statistik; då bör dessutom de enskilda tabellerna som
innehåller officiell statistik åsättas beteckningen eller
symbolen.
17. För statistik från undersökningar inom systemet för den
officiella statistiken som av den ansvariga myndigheten inte
åsatts beteckningen Sveriges officiella statistik eller
motsvarande symbol kan t.ex. en förklaring enligt nedan anges:
Undersökningen ingår i systemet för den officiella statistiken.
Denna tabell är ej officiell statistik då den inte tas fram löpande.
18. En användare har inte rätt att själv sätta beteckningen Sveriges
officiella statistik eller symbolen på statistik som användaren
vidarebearbetar. Användaren ska på lämpligt sätt göras
uppmärksam på att vid vidarebearbetningar av officiell statistik
upphör statistiken att vara officiell. Bearbetningar av
avidentifierade mikrodata, vidarebearbetningar av officiell
statistik samt analyserande och tolkande text är inte heller att
betrakta som officiell statistik. Producenten kan uppmana
användaren att i källa ange att: Statistiken är en bearbetning av
”den eller den” undersökningen som ingår i systemet för den
officiella statistiken.
19. En statistikansvarig myndighet har inte rätt att definiera en viss
statistik som officiell statistik efter att den har offentliggjorts.
Däremot kan myndigheten besluta att en undersökning som
inte ingår i systemet för den officiella statistiken från en viss
tidpunkt ska definieras om till att ingå i systemet. Därvid kan
myndigheten informera om en förändring i status för en viss
undersökning, t.ex. enligt följande: Undersökningen ingår i
systemet för den officiella statistiken fr.o.m. referensår xxxx.
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Förordning (1982:668) om
statliga myndigheters
inhämtande av uppgifter
från näringsidkare och
kommuner - bilaga 11
1 § Bestämmelserna i denna förordning skall iakttas av de statliga
myndigheterna vid utformningen och utsändandet av blanketter som
skall användas huvudsakligen av näringsidkare eller kommuner för att
lämna uppgifter som myndigheterna begär. De gäller också då
uppgifterna skall lämnas på annat medium än blankett.
Bestämmelserna gäller även när myndighet uppdrar åt ett annat organ,
statligt eller privat, att genomföra en uppgiftsinsamling.
Vad som i denna förordning föreskrivs om statliga myndigheter avser
inte myndigheter under riksdagen och inte heller kommittéer eller
särskilda utredare enligt kommittéförordningen (1976:119).
2 § De uppgifter som skall lämnas enligt en blankett skall vara utvalda
och definierade så att uppgiftslämnandet begränsas till den information
som behövs med hänsyn till ändamålet och så att uppgiftslämnandet
underlättas så långt möjligt.
3 § Innan myndigheten beslutar om ett nytt formulär till blankett eller
om en icke obetydlig ändring i ett tidigare fastställt formulär, skall
myndigheten samråda med organisation eller annan som kan anses
företräda de näringsidkare och kommuner som skall lämna uppgifterna.
Om uppgifter skall inhämtas genom enkät till näringsidkare eller
kommuner, skall samråd också äga rum i fråga om urvalet av uppgiftslämnare och tiden för enkätens genomförande.
Samråd får underlåtas om det är uppenbart obehövligt eller skulle stå i
strid med uppgiftsinhämtandets syfte. Samråd får också underlåtas om
tiden inte medger det.
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4 § Om myndigheten beslutar att inhämta uppgifter genom enkät till
näringsidkare eller kommuner, skall i beslutet anges
1. den bestämmelse, enligt vilken skyldighet att lämna uppgifterna
föreligger,
2. vilka slag av uppgiftslämnare som enkäten avser,
3. vad uppgiftslämnaren har att iaktta när enkäten besvaras,
4. vad uppgifterna skall användas till,
5. om samråd har förekommit enligt 3 § och, om så är fallet, med
vem samrådet har ägt rum.
Uppgift om beslutets innehåll skall tillställas var och en som anmodas
att lämna uppgifter. Om det inte föreligger någon skyldighet att lämna
uppgifterna, skall detta tydligt anges i enkäten.
5 § Fristen för besvarande av en enkät till näringsidkare eller kommuner
skall vara minst tre veckor räknat från enkätens utsändande, om det
inte finns särskilda skäl för någon annan tidsfrist eller en annan tidsfrist
är föreskriven i lag eller förordning.
6 § Hos myndigheten skall finnas en förteckning över myndighetens
planerade och beslutade enkäter till näringsidkare och kommuner
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Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid
regelgivning - bilaga 12
Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen.
2 § Förordningen ska inte tillämpas på
1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom
myndigheten,
2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av
samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),
3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och
4. föreskrifter som meddelas med stöd av
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) eller på allmänna råd till
den förordningen.
3 § Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i 1 §
författningssamlingsförordningen (1976:725).

Allmänt om konsekvensutredningar
4 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska
myndigheten så tidigt som möjligt
1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens
kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning
som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen
i en konsekvensutredning, och
2. ge statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisationer,
näringslivet och andra som kostnadsmässigt eller på något
annat betydande sätt berörs tillfälle att yttra sig i frågan och
om konsekvensutredningen.
Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk
för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det
som sägs i första stycket vidtas efter beslutet.
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5 § Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en
konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller
allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. En sådan
bedömning ska dokumenteras.

En konsekvensutrednings innehåll
6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande:
1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det
man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte
kommer till stånd,
3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
4. uppgifter om de bemyndiganden som myndigheten
beslutanderätt grundar sig på,
5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser
regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de
övervägda regleringsalternativen,
6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går
utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen, och
7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller
tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella
informationsinsatser.
Förordning (2015:530).
7 § Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska
konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den
omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:
1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är
verksamma i samt storleken på företagen,
2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och
vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för
företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen
kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka
konkurrensförhållandena för företagen,
5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka
företagen, och
6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas
utformning.
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8 § Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller landsting, ska
konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en
redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap.
3 § regeringsformen.
Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter
eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller
landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning
göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna.
Förordning (2014:571).

Inhämtande av yttrande från Regelrådet och
regeringens medgivande
9 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten beakta
det som anges i förordningen (2011:118) om myndigheternas
inhämtande och yttrande från Regelrådet och i förordningen (2014:570)
om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.
Förordning (2014:571).

Uppföljning och metodutveckling
10 § En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och
allmänna råd. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen
ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras.
Förordning (2014:571).
11 § Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna
förordning. Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar.
Förordning (2014:571).
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Förordning (2011:118) om
myndigheters inhämtande
av yttrande från Regelrådet
- bilaga 13
1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).
2 § Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av
betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt ska myndigheten ge Regelrådet inom Tillväxtverket
tillfälle att inom en tid av minst två veckor yttra sig över den
konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till grund för förslaget.
Vid inhämtande av sådant yttrande ska Regelrådet ges tillgång till
föreskrifter som den konsekvensutredning som legat till grund för
förslaget.
Förordning (2014:1088).
3 § En myndighet får avstå från att ge Regelrådet tillfälle att yttra sig
över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen, om
1. Regelrådets granskning skulle sakna betydelse,
2. myndigheten till följd av sekretess inte kan lämna de uppgifter
till Regelrådet som behövs för att rådet ska kunna yttra sig,
3. det skulle medföra väsentliga olägenheter om de uppgifter som
Regelrådet behöver för att kunna yttra sig blir offentliga,
4. det skulle fördröja ärendets behandling på ett sätt som medför
väsentliga olägenheter, eller
5. myndigheten med stöd av 2 eller 5 § förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning inte har genomfört en
konsekvensutredning.
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Ämnes- och statistikområdeskoder i den
officiella statistiken
- bilaga 14
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

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

FM

Finansmarknad

FM01

Finansräkenskaper

FM02

Aktieägarstatistik
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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

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

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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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

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
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SO

Socialtjänst

SO05

Familjerådgivning

SO06

Familjerätt
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

UF04

Studiestöd

UF05

Befolkningens utbildning

UF06

Folkhögskola

UF07

Eftergymnasial yrkesutbildning
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Arbetsbeskrivning för
Rådet för den officiella
statistiken - bilaga 15
Vid SCB finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet har till uppgift
att bistå SCB i sin samordningsroll, 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.
Rådet ska även:
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 högst bestå av tolv ledamöter (exklusive
ordförande). SCB:s myndighetschef är dess ordförande. Det finns sex
permanenta ledamöter. Dessa är generaldirektörerna för
Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens
energimyndighet, Statens jordbruksverk och Statens skolverk. Övriga
ledamöter utses av SCB i samråd med samtliga statistikansvariga
myndigheter. Dessa utses för en tid om högst tre år enligt ett rullande
schema 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.
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Rådets möte bereds av nationella samrådsgruppen. Den nationella
samrådsgruppen utgörs av ledamöter utsedda av de tolv myndigheterna
som ingår i rådet samt representanter från SCB, vilka är utsedda av
myndighetschefen vid respektive myndighet. Samtliga
statistikansvariga myndigheter har möjlighet att lämna in förslag på
frågor som rådet bör behandla. Förslag och synpunkter på rådets möten
lämnas till det nationella samordningssekretariatet.
Mötesanteckningar ska föras vid sammanträdet av SCB och skickas till
samtliga statistikansvariga myndigheter, samt myndigheter som
ansvarar för europeisk statistik. Mötesanteckningarna ska även
publiceras på SCB:s webbplats samt på SAM-Forum.
För det operativa arbetet med samordningen finns tillsatta
arbetsgrupper. Arbetsgrupperna tillsätts av SCB:s generaldirektör, efter
beredning i rådet. Den nationella samrådsgruppen bidrar till
utformningen av SCB:s direktiv till arbetsgrupperna och det är till den
gruppen arbetsgrupperna rapporterar sitt arbete. Den nationella
samrådsgruppen rapporterar sedan i sin tur till rådet.
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Utdrag från
Budgetpropositionen
för 2018 - bilaga 16
(Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 2)

Regeringens åtagande om att skapa förtroende för
statistiken
Det europeiska statistiksystemet
Det europeiska statistiksystemet (ESS) är ett partnerskap mellan
kommissionen (Eurostat), de nationella statistikinstituten och andra
nationella statistikorgan som i medlemsstaterna ansvarar för att
utveckla, framställa och sprida den statistik som behövs för Europeisk
unionens verksamhet.
Kommittén för det statistiska programmet (ESS-kommittén) har till
uppgift att ge professionell vägledning åt ESS. ESS-kommittén
godkände 2005 riktlinjerna för europeisk statistik. Riktlinjerna
reviderades 2011.
Den statsfinansiella krisen i euroområdet som inleddes 2010
uppenbarade brister i ESS och visade att statistikens trovärdighet
behöver förstärkas. Kommissionen lämnade därför den 24 april 2012
förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
223/2009 om europeisk statistik.
Europaparlamentet och rådet beslutade den 29 april 2015 förordning
(EU) nr 2015/759 om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om
europeisk statistik. Beslutet innebär bl.a. att medlemsstaterna, enligt
artikel 11.4 i nämnda förordning, senast den 9 juni 2017 ska offentliggöra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken. Det handlar
om specifika politiska åtaganden av medlemsstaternas regeringar om
att förbättra eller vidmakthålla villkoren för att genomföra riktlinjerna
för europeisk statistik. Det kan inbegripa nationella program för
säkerställande av hög kvalitet, inklusive självutvärderingar,
förbättringsåtgärder och övervakningsmekanismer. Åtagandet ska syfta
till att säkra allmänhetens förtroende för europeisk statistik. Åtagandet,
som regelbundet ska övervakas av kommissionen, bör uppdateras vid
behov.
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Det svenska statistiksystemet
Det svenska systemet för officiell statistik är decentraliserat, vilket
innebär att SCB ansvarar för sektorövergripande statistik medan 26
andra myndigheter ansvarar för den officiella statistiken inom sina
områden. SCB ansvarar dessutom för samordning av systemet för den
officiella statistiken.
Statistikutredningen 2012 överlämnade i december 2012 sitt slutbetänkande Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet
och SCB (SOU 2012:83). Utredningens samlade bedömning var att
systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl i dag.
Utredningen fann inte några grundläggande systemfel som kräver att
systemet genomgår en mer genomgripande förändring, utan ansåg att
det decentraliserade systemet både kan och bör upprätthållas.
Utredningen bedömde, utifrån bl.a. kontakter med användare och
utländska organ, att dagens officiella statistik huvudsakligen är av god
kvalitet.

EU:s expertgranskningar
Under 2014 och 2015 genomfördes expertgranskningar i medlemsländerna av efterlevnaden av riktlinjerna för europeiska statistik.
Europeiska rådgivande organet för statistikstyrning redovisade i sin
årsrapport 2015 Eurostats efterlevnad av riktlinjerna.
Enligt expertgranskningsrapporten uppvisar SCB att deras statistikframställning har en hög grad av överensstämmelse gällande alla delar i
riktlinjerna för europeisk statistik. Endast ett allvarligt problem
identifierades. Det gäller den beslutsroll som nämnderna för
konsumentprisindex och byggnadsindex ges i SCB:s instruktion.
Rapporten rekommenderar att det ändras så att nämnderna endast har
en rådgivande roll.
Enligt rapporten uppvisar övriga svenska statistikansvariga
myndigheters statistikframställning en hög grad av överensstämmelse
med riktlinjerna för europeisk statistik. Enligt rapporten behöver
samordningen av det svenska statistiksystemet stärkas eftersom
ansvaret är decentraliserat till ett stort antal myndigheter.

Regeringens åtgärder för att upprätthålla förtroendet för
statistiken
Riksdagen beslutade 2013 om ändringar i lagen (2001:99) om den
officiella statistiken (prop. 2013/14:7, bet. 2013/14:FiU7, rskr.
2013/14:58). Kraven på statistikens kvalitet förtydligades genom att
följande kvalitetskriterier införs i lagen: relevans, noggrannhet,
aktualitet, punktlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet och
samstämmighet. Beslutet innebär att samma kvalitetskriterier nu gäller
för den europeiska statistiken och för den officiella statistiken.
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Regeringen framhöll i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1,
bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118) sin helhetsbedömning om att
systemet för den officiella statistiken i huvudsak fungerar väl i dag och
att den officiella statistiken huvudsakligen är av god kvalitet.
Regeringens bedömning grundar sig på slutsatserna från Statistikutredningen 2012.
För att fortsatt upprätthålla förtroendet för statistiken behöver dock
systemet för den officiella statistiken utvecklas vidare. Samordningen
av statistiksystemet kan stärkas. Likaså kan kvalitetsuppföljningen av
statistiken stärkas.
Mot denna bakgrund har en översyn gjorts av SCB:s instruktion som
resulterade i att regeringen den 22 juni 2016 beslutade förordningen
(2016:822) med instruktion för SCB. Den nya förordningen slår fast att
SCB är nationell statistikbyrå (NSI). Det innebär att SCB ska samordna
all verksamhet på nationell nivå för att utveckla, framställa och sprida
europeisk statistik. SCB ska fungera som kommissionens (Eurostat)
enda kontaktpunkt för statistikfrågor. SCB:s samordningsansvar ska
omfatta alla andra nationella myndigheter med ansvar för utveckling,
framställning och spridning av europeisk statistik. SCB ska i synnerhet
ha ansvaret på den nationella nivån för att samordna statistisk
programplanering och rapportering, kvalitetsövervakning, metodik,
överföring av uppgifter samt information om ESS:s statistikåtgärder.
I förordningen slås också fast att SCB årligen ska lämna en rapport till
regeringen om systemet för den officiella statistiken. Rapporten ska
innehålla myndighetens analys av de utvärderingar av kvaliteten som de
statistikansvariga myndigheterna ska göra.
Genom den nya förordningen stärks samordningen av systemet för den
officiella statistiken. I portalparagrafen anges att SCB ansvarar för
samordningen av systemet för den officiella statistiken. Vid
myndigheten finns ett råd för den officiella statistiken. Rådet ska bistå
myndigheten när den utför sina samordningsuppgifter. Antalet
ledamöter i rådet för den officiella statistiken utökas från sex till tolv,
samtidigt som det anges att myndighetscheferna för sex namngivna
statistikansvariga myndigheter ska ingå i rådet. Ett utvidgat råd bedöms
ge bättre möjligheter till samordning, förankring, kunskapsspridning
och stöd inom systemet för den officiella statistiken.
Förordningen innebär vidare att nämnden för konsumentprisindex och
nämnden för byggnadsindex inte ska vara formellt inrättade i
myndigheten. Därmed upphör deras beslutande roll när det gäller
tillämpningen av de grunder som gäller för indexberäkningarna.
Regeringen följer därmed den rekommendation som EU:s expertgranskare lämnade.
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Regeringen beslutade samma dag om ändring i förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken. Enligt förordningens nya lydelse ska de
statistikansvariga myndigheterna utvärdera den officiella statistikens
kvalitet inom sitt statistikområde. SCB får meddela föreskrifter om
verkställighet av utvärderingarna. Ändringen innebär att det skapas en
ny institutionell ram för kvalitetsuppföljning av den officiella
statistiken. SCB får som samordnande myndighet en central roll i detta
arbete. Ändringen är en viktig förändring jämfört med tidigare ordning
och är i linje med de förslag som Statistikutredningen 2012 lämnade.
Regeringen bedömer att de åtgärder som nu vidtagits är tillräckliga för
att säkra allmänhetens förtroende för statistiken och uppfyller de krav
som ställs i förordningen om europeisk statistik. Regeringen kommer
följa utvecklingen inom området och är beredd att vid behov vidta
ytterligare åtgärder för att upprätthålla förtroendet för statistiken.
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Rådet för den officiella
statistiken den 31.12.2018
– bilaga 17
Ordförande

Joakim Stymne
SCB
Foto: Lena Blåsjö Jansson

Permanenta ledamöter

Robert Andrén
Statens energimyndighet

Maria HemströmHemmingsson
Försäkringskassan

Christina Nordin
Statens
jordbruksverk

Foto: Statens energimyndighet

Foto: Försäkringskassan

Foto: Statens
jordbruksverk

Olivia Wigzell
Socialstyrelsen

Herman Sundqvist
Skogsstyrelsen

Peter Fredriksson
Statens skolverk

Foto: Socialstyrelsen

Foto: Veronika Lax

Foto: Statens skolverk
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Roterande ledamöter

Björn Risinger
Naturvårdsverket

Daniel Barr
Pensionsmyndigheten

Carina Gunnarsson
Medlingsinstitutet

Foto: Naturvårdsverket

Foto: Pensionsmyndigheten

Foto: Medlingsinstitutet

Gunilla Herdenberg
Kungliga biblioteket

Sverker Härd
Myndigheten för
kulturanalys

Sonja Daltung
Myndigheten för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analyser

Foto: Jann Lipka

Foto: Myndigheten för kulturanalys

Foto: Myndigheten för
tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
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Kontaktuppgifter till de
statistikansvariga
myndigheterna - bilaga 18

ARBETSMILJÖVERKET
112 79 Stockholm
Tfn: 010-730 90 00
www.av.se

HAVS- OCH
VATTENMYNDIGHETEN
Box 11 930
404 39 Göteborg
Tfn: 010-698 60 00
www.havochvatten.se

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
Box 1386
111 93 Stockholm
Tfn: 08-527 58 400
www.bra.se

KEMIKALIEINSPEKTIONEN
Box 2
172 13 Sundbyberg
Tfn: 08-519 41 100
www.kemi.se

CENTRALA
STUDIESTÖDSNÄMNDEN
851 82 Sundsvall
Tfn: 060-18 60 00
www.csn.se

KONJUNKTURINSTITUTET
Box 3116
103 62 Stockholm
Tfn: 08-453 59 00
www.konj.se

DOMSTOLSVERKET
551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
www.domstol.se

KUNGLIGA BIBLIOTEKET
Box 5039
102 41 Stockholm
Tfn: 010-709 30 00
www.kb.se

EKONOMISTYRNINGSVERKET
Box 45 316
104 30 Stockholm
Tfn: 08-690 43 00
www.esv.se

MEDLINGSINSTITUTET
Box 1236
111 82 Stockholm
Tfn: 08-545 292 40
www.mi.se

FINANSINSPEKTIONEN
Box 7821
103 97 Stockholm
Tfn: 08-408 980 00
www.fi.se

MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
Box 35
931 21 Skellefteå
Tfn: 08-545 556 80
www.mfof.se
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FÖRSÄKRINGSKASSAN
103 51 Stockholm
Tfn: 08-786 90 00
www.forsakringskassan.se

MYNDIGHETEN FÖR
KULTURANALYS
Box 1001
405 21 Göteborg
Tfn: 031-395 20 00
www.kulturanalys.se

MYNDIGHETEN FÖR
TILLVÄXTPOLITISKA
UTVÄRDERINGAR OCH
ANALYSER
Studentplan 3
831 40 Östersund
Tfn: 010-447 44 00
www.tillvaxtanalys.se

STATENS ENERGIMYNDIGHET
Box 310
631 04 Eskilstuna
Tfn: 016-544 20 00
www.energimyndigheten.se

NATURVÅRDSVERKET
106 48 Stockholm
Tfn: 010-698 10 00
www.naturvardsverket.se

STATENS JORDBRUKSVERK
551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se

PENSIONSMYNDIGHETEN
Box 38 190
100 64 Stockholm
Tfn: 0771-771 771
www.pensionsmyndigheten.se

SVERIGES
LANTBRUKSUNIVERSITET
Box 7070
750 07 Uppsala
Tfn: 018-67 10 00
www.slu.se

RIKSGÄLDSKONTORET
103 74 Stockholm
Tfn: 08-613 45 00
www.riksgalden.se

TILLVÄXTVERKET
Box 4044
102 61 Stockholm
Tfn: 08-681 91 00
www.tillvaxtverket.se

SCB
701 89 Örebro
Tfn: 010-479 40 00
www.scb.se

TRAFIKANALYS
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Tfn: 010-414 42 00
www.trafa.se

SKOGSSTYRELSEN
551 83 Jönköping
Tfn: 036-35 93 00
www.skogsstyrelsen.se

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
Box 7703
103 95 Stockholm
Tfn: 08-563 085 00
www.uka.se

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Tfn: 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se
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Bilden av Sverige
I Sverige finns cirka 4 800 kilometer kuststräcka om
också havsöarna inräknas. 14 procent av befolkningen
bor inom en kilometer från havet.

51 %

av befolkningen bor inom en mil
från kustlinjen.

