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0 Allmänna uppgifter 
0.1 Ämnesområde 
Energi 

0.2 Statistikområde 
Tillförsel och användning av energi 

0.3 SOS-klassificering 
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). 

  
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller 
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation Energimyndigheten 

Postadress Box 310, 631 04  Eskilstuna 

Kontaktperson Daniel Kulin 

Telefon 016-544 24 68 

E-post fornamn.efternamn@energimyndigheten.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Susanne Enmalm 

Telefon 019 – 17 69 63 

E-post fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella 
statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen (SFS 2001:100) om den 
officiella statistiken samt Statens energimyndighets (STEM:s) 
föreskrifter (STEMFS 2014:4).  

0.7 Sekretess och regler för behandling av  
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda 
uppgifter i den offentliggjorda statistiken säkerställs att de inte kan 
röjas varken direkt eller indirekt. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda regler 
för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken och Förordning (2001:100). 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Ifyllda frågeformulär med primäruppgifter tillhörande statistiska 
undersökningar inom energiområdet gallras med stöd av 
Riksarkivets föreskrift RA-MS 2015:57. Gallring av frågeformulär och 
primäruppgifter sker ett år efter respektive undersökning har 
avslutats och under förutsättning att det slutliga observationsregistret 
bevaras. 

0.9 EU-reglering 
Den årliga energistatistiken lyder under Europaparlamentets och 
Rådets förordning nr 844/2010/EU och nr 1099/2008. 
Eurostat samlar in statistik som belyser tillförsel och användning 
av el-, gas-, fjärrkyla och fjärrvärme, teknisk utrustning i 
kraftstationer m.m., bränsleförbrukning för produktion av el och 
värme. 

0.10 Syfte och historik 
Undersökningens syfte är att belysa tillförsel och användning av 
el, gas, fjärrkyla och fjärrvärme. Statistiken beskriver även teknisk 
utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och 
intäkter för energi.  Undersökningens data utgör också underlag för 
andra rapporter och sammanställningar, exempelvis för 
Energimyndighetens Årliga energibalanser, 
www.energimyndigheten.se/statistik/energibalans/ och för statistik 
till EU. 

El började produceras i Sverige i liten skala i slutet av 1800-talet. På 
Karlslunds herrgård i Örebro anlades 1897 den första privatägda 
kraftstationen, en liten kraftstation som fortfarande är i bruk.  

Efter hand som den svenska elektriciteten byggdes ut ökade behovet 
av statistik. Det statliga energiföretaget Vattenfall, som hade i 
uppdrag att bygga ut produktion och nät, hade i början också 
uppdraget att framställa statistik. Elstatistik, liksom annan statistik, 
framställdes under lång tid av olika myndigheter, varav SCB var en. 
Statistik publicerades under ett antal år också av dåtida 
branschorganisationen Svenska elverksföreningen. Under 1950- och 
1960-talen genomförs en omfattande centralisering av den svenska 
statistiken till SCB.  

Redovisning på regional nivå påbörjades i Statistiskt meddelande 
(SM) 1968, regionerna avgränsades i enlighet med de sex s.k. 
elområden som Sverige indelats i. År 1969 utvidgades statistiken till 
att också omfatta fjärrvärme. I SM med referensår 1973 redovisas för 
första gången statistik om kärnkraft, redovisningen omfattade då 
även åren bakåt till och med 1969. Till att börja med skedde 
redovisning i textavsnittet men i och med SM med referensår 1974 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
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flyttas fjärrvärmestatistiken in i tabellavsnittet. Den nya SM-titeln 
blev El- och fjärrvärmeförsörjningen.  

År 1986 utökades den regionala redovisningen med län. 
Redovisningen efter de nämnda sex elområdena ersattes 1996 av 
redovisning efter åtta regioner i enlighet med EU:s regionala 
indelningsnomenklatur NUTS 2 (som avser mellanstora regioner). I 
och med detta blev Stockholm en egen region.  

År 1996 är ett viktigt år för undersökningen då flera förändringar 
genomfördes och det skedde en viss omläggning av statistiken. 
Omläggningen var huvudsakligen en anpassning till den nya ellagen 
och elmarknadens avreglering fr.o.m. 1 januari 1996. Ändringarna i 
statistikens upplägg berodde främst på den nya lagens bestämmelser 
om åtskillnad mellan produktion och nätverksamhet. Dessa 
verksamheter skall i och med den nya lagen ske i åtskilda företag, 
dvs. i separata juridiska enheter (gäller också för naturgas). Tidigare 
kunde produktion och nätverksamhet bedrivas i samma företag. 
Omläggningen medförde att statistiken blev mindre jämförbar med 
tidigare år.  

Den regionala redovisningen utökades år 2008 med redovisning även 
efter de fyra elområden som Svenska kraftnät delat in Sverige i 
(elområdena konstruerades med utgångspunkt i 
överföringsbegränsningar i transmissionsnätet). För närvarande och 
sedan år 2008 görs således tre regionala redovisningar: enligt NUTS 
2, efter län samt efter den nya indelningen av Sverige i fyra 
elområden.  

0.11 Statistikanvändning 
Statistiken används till uppföljning och utvärdering av 
energipolitiska åtgärder. Statistiken används också som uppföljning 
av miljömål och underlag för analyser och prognoser över tillförsel 
och användning av elenergi, gas och fjärrvärme. 

Exempel på användare är Energimyndigheten, Regeringskansliet, 
branschorganisationer, SCB (nationalräkenskaperna, miljöstatistiken 
med flera), Konjunkturinstitutet, enskilda företag, kommuner och 
länsstyrelser. 

Statistiken används även av Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD)och International Energy Agency (IEA), 
Eurostat och FN. 

Elstatistiknämnden sammanträder två gånger per år och diskuterar 
statistiken. Med vid dessa möten är Energimyndigheten, SCB, 
Energimarknads Inspektionen, Svensk Energi och Vattenfall.  

0.12 Upplägg och genomförande 
Årlig energistatistik undersöker ett flertal grupper; industriföretag, 
nätföretag samt energiproducenter och energihandel. 

Data insamlas huvudsakligen med elektroniska frågeformulär från 
drygt 770 företag, fördelat på ca 40 industriföretag, ca 170 nätföretag 
samt ca 560 energiproducenter och energihandel.  
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Underlaget till undersökningens statistik om vindkraft inhämtas i 
form av färdiga statistikuppgifter från Energimyndigheten, 
www.energimyndigheten.se/statistik/tillforsel/vind/. 

Även för underlaget till undersökningens redovisade statistik om 
industrins elanvändning fördelad på bransch inhämtas färdiga 
statistikuppgifter, i detta fall från SCB:s undersökning Industrins 
energianvändning, www.scb.se/EN0113. Uppgifter om 
elkraftsutbytet inhämtas från SCB:s undersökning Månatlig 
elstatistik, www.scb.se/EN0108.  

Efter granskning och rättning publiceras statistikens definitiva 
resultat i ett statistiskt meddelande i november efter referensåret 
(SM-serie EN11). 

0.13 Internationell rapportering 
Resultat från undersökningen rapporteras till EU:s statistikbyrå 
EUROSTAT och till International Energy Agency (IEA). Detta lyder 
under Europaparlamentets och Rådets förordning nr 
844/2010/EU och nr 1099/2008. Rapportering sker en gång per 
år, senast 30 november efter referensåret. Rapportering kring 
kraftvärme (CHP) lyder under direktiv 2012/27/EU och ska 
vara Eurostat tillhanda 30 april året efter referensåret. 
0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar. 

1 Innehållsöversikt 
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) är en 
totalundersökning och omfattar industriföretag, nätföretag 
samt energiproducenter som bedriver någon av nedan angivna 
verksamheter: 

• elproduktion med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 
kW 

• elproduktion med egen kraftkälla enbart för eget behov om 
sammanlagt minst 400 kW 

• elhandel 

• nätverksamhet 

• produktion eller distribution av fjärrvärme samt fjärrkyla 

  

http://www.energimyndigheten.se/statistik/tillforsel/vind/
file://scb.intra/data/Prod/RM/Arel/Dokumentation/SCBDOK/2015/www.scb.se/EN0113
http://www.scb.se/EN0108
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1.1 Undersökta populationer och variabler 
Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Elproduktion 2015 Tillförsel och användning av 
energiråvaror 

2015 

Elhandel Ekonomiska variabler 

Nätföretag Leveranser av el fördelat på 
näringsgrenar enligt standarden för 
svensk näringsindelning (SNI 2007). 
Ekonomiska variabler 

Produkton eller 
distribution av 
värme samt kyla 

Tillförsel och användning av 
energiråvaror 

Ekonomiska variabler 

Teknisk utrustning 

Värmeprodukton 

Elproduktion och elhandel förekommer i många fall i samma företag. 
Nätföretag får endast producera eller handla med el för 
nätdriftsändamål. Exempel på ett sådant är täckande av nätförluster. 
Produktion av fjärrvärme bedrivs ofta tillsammans med 
elproduktion, elhandel eller nätverksamhet. I några fall omfattar 
dock verksamheten enbart värmeverksrörelse. 

Uppgifter om överförda kvantiteter el samt antal uttagspunkter 
fördelade på konsumentgrupper inhämtas från nätföretagen. 
Överföring av el till slutliga förbrukare inom näringslivssektorn och 
offentliga sektorn redovisas fördelad på konsumentgrupper enligt 
standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). (Standarden för 
svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en statistisk standard 
som används för att klassificera enheter som företag och arbetsställen 
efter deras ekonomiska aktiviteter. 

Hushållskunderna redovisas fördelade efter bostadstyperna småhus, 
flerbostadshus och fritidshus. Småhuskunderna är uppdelade på en 
användning över respektive under 10 MWh per år och 
flerbostadshusen på kunder med en användning över respektive un-
der 5 MWh. Dessutom redovisas överföring av el i form av 
kollektivleveranser till flerbostadshus som en särskild grupp. 

Uppgifter om producerad el från vindkraft hämtas från 
Energimyndighetens vindkraftstatistik. 

Produktion av värme för industriella processer i industrins 
kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken. 
Bränsleförbrukningen för sådan produktion redovisas i 
undersökningen om Industrins årliga energianvändning. 
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1.2 Redovisade populationer och storheter 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisad 
storhets 
referenstid 

Statistiskt 
mått 

Mått-
enhet 

Elproduktion Anläggningstyp 

Teknisk 
utrustning 

Bränsleanvänd-
ning 
Producerad och 
levererad el och 
värme 

År Total-
summor ton 

m3 

toe  

TJ 
MWh 

Tkr 
 

Elhandel  Den totala 
elhandeln  Tkr 

MWh 
 

Nätföretag Näringsgrenar 
enligt 
standarden för 
svensk 
näringsindelning 
(SNI 2007) 

Antal 
uttags
punkt
er, 
MWh 

Tkr 
Produkton 
eller 
distribution av 
värme samt 
kyla 

Anläggningstyp 
Teknisk 
utrustning 

ton 

m3 

toe  

MWh 

TJ  

Tkr 
 

Toe=Ekvivalenta oljeton  

TJ=Terajoule 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Undersökningens resultat publiceras på SCB:s webbplats 
www.scb.se/EN0105. 
Publiceringen består av redovisning i Statistikdatabasen och i tabeller 
som finns på SCB:s webbplats scb.se/EN0105. Dessutom redovisas 
resultaten i rapportserie Statistiskt meddelande (SM), serie EN11 ” El, 
gas- och fjärrvärmeförsörjningen”. Första året som finns tillgängligt 
på webbplatsen avser år 1999. Tidigare årgångar finns tillgängliga på 

http://www.scb.se/EN0105
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SCB:s bibliotek på Karlavägen 100 i Stockholm. Viss data kan finnas 
digitaliserat, Digitaliserat äldre tryck. 

Det förekommer att publicerad statistik behöver korrigeras om 
information tillkommer eller om fel upptäcks efter det att 
statistikuppgifterna redovisas första gången. För att en korrigering 
ska genomföras ska felet bedömas vara av det slag att det har 
betydande inverkan på statistikens resultat. Upplysning om 
reviderade alternativt korrigerade uppgifter publiceras i anslutning 
till berörda tabeller, statistiskt meddelande samt statistikdatabasen på 
www.scb.se/EN0105. 

Insamlade uppgifter i form av mikrodata levereras till 
Energimyndigheten efter avslutat referensår. 

1.4 Dokumentation och metadata 
I detta dokument, Statistikens framtagning (SCBDOK), beskrivs 
framtagningen av statistiken och statistikregistret. 

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). 

Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i 
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/EN0105. 

2 Uppgiftsinsamling 
Uppgifter inhämtas huvudsakligen genom insamling via SCB:s 
centrala insamlingsverktyg på webben. Skriftliga påminnelser har 
skickats ut till icke svarande. Även telefonpåminnelser förekommer. 
Frågeformulären granskas och vid tveksamma fall återkontaktas 
uppgiftslämnarna för kontroll och komplettering av uppgifterna. 

Övertäckning, d.v.s. objekt som ingår i undersökningens ram men 
inte i populationen, upptäcks i samband med datainsamlingen men 
påverkar inte statistikens kvalitet negativt. 
Undertäckning, d.v.s. objekt som ingår i populationen men som inte 
kommer med i undersökningens ram, utgörs i huvudsak av nya 
elhandelsföretag.  

Av de företag som fick frågeformulär har 94,1 svarat.  

Kompletterande statistik 
För den del av undersökningen som redovisar statistik om 
industrins elanvändning används resultat från SCB:s 
undersökning ”Industrins energianvändning”, 
www.scb.se/EN0113, vilken är en totalundersökning med 
arbetsställen inom industrin benämnt (SNI 05-33) med 10 eller fler 
anställda. För arbetsställen med färre anställda modellskattas 
energianvändningen. För raminformation och övrig 
uppgiftsinsamling hänvisas till undersökningens dokumentation. 
Även för vindkraft inhämtas färdig statistik, i detta fall från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Digitaliserat-aldre-tryck/
http://www.scb.se/EN0105
http://www.scb.se/EN0105
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Energimyndigheten, 
www.energimyndigheten.se/statistik/tillforsel/vind/. 

2.1 Ram 
Ramen består av undersökningens adress- och utsändningsregister 
och består av samtliga företag som bedriver någon av nedan angivna 
verksamheter: 

• elproduktion med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW 

• elproduktion med egen kraftkälla enbart för eget behov om 
sammanlagt minst 400 kW 

• elhandelnätverksamhetproduktion eller distribution av fjärrvärme 
samt fjärrkyla 

Ramen hålls uppdaterad under det löpande arbetet genom kontakter 
med medverkande företag, angränsande SCB-undersökningar, SCB:s 
företagsregister och omvärldsbevakning.  

Täckningsfel, under- och övertäckning, innebär att urvalsramens 
population inte helt stämmer överens med målpopulationen, den 
population som beskrivs i statistiken. Undertäckning innebär att vissa 
objekt som ska ingå i målpopulationen saknas i urvalsramen. 
Övertäckning innebär att objekt som inte ska ingå i målpopulationen 
ändå finns i urvalsramen. Den avreglerade elmarknaden 
karaktäriseras av en mängd uppköp och sammanslagningar samt nya 
aktörer och därmed finns det risk för viss över och undertäckning.  

2.2 Urval 
Inget urval dras, samtliga objekt ingår i statistiken 

2.3 Mätinstrument 
Data insamlas huvudsakligen med elektroniska frågeformulär 
som företagen hämtar på SCB:s webbplats. I mindre utsträckning 
används pappersformulär och i enstaka fall elektronisk insamling. 
Frågeformulären har en inbyggd kontrollfunktion vilket medför 
att fel kan upptäckas tidigt och rättas av uppgiftslämnarna själva. 
Totalt får drygt 770 företagfrågeformulär fördelat på ca 40 
industriföretag, ca 170 nätföretag samt ca 560 energiproducenter 
och energihandel.  

Ett introduktionsbrev med inloggningsuppgifter samt två 
skriftliga påminnelser sänds till företag med obesvarade 
frågeformulär. I vissa fall görs påminnelse även via telefon. 
Besvarade blanketter granskas av SCB, i tveksamma fall kontaktas 
uppgiftslämnare för kontroll och komplettering.  

En mindre del av underlaget till undersökningens 
statistikredovisning inhämtas från Energimyndigheten (vindkraft) 
samt från ”Månatlig elstatistik”, www.scb.se/EN0108, gällande 
elkraftsutbytet med andra länder.  

I slutet av detta dokument finns introduktionsbrev samt 
frågeformulär till undersökningen, se bilaga 1 och 2. 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/tillforsel/vind/
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2.4 Insamling 
I slutet av februari efter referensåret skickas ett introduktionsbrev 
med posten till uppgiftslämnarna. Brevet innehåller 
inloggningsuppgifter till det elektroniska frågeformuläret. 

Instruktioner till svarande om hur formulären fylls i finns 
tillgängliga direkt i formulären. SCB: s personal finns tillgängliga 
för frågor via e-post och telefon. Frågeställningar från 
uppgiftslämnarnas kring formulärens utformning sparas och 
utvärderas årligen.  

Sista svarsdatum är ställt till sista mars, d.v.s. en månad efter det 
att introduktionsbrevet skickats ut.  

Uppgiftslämnare som inte svarat påminns direkt efter sista 
svarsdatum, antingen per brev eller per e-post. Vid ett senare 
tillfälle görs påminnelse via e-post alternativt eller via telefon. 

Antal påminnelser, oviktat 

Elproducerande 
industriföretag (ind) 

Elnätföretag (nät) Elproduktion, elhandel, 
fjärrvärme (övr samt små) 

Påmin
nelse 1 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påminn
else 2 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påmin
nelse 3 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påmin
nelse 1 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påminn
else 2 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påmin
nelse 3 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påmin
nelse 1 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påmin
nelse 2 
(e-post 
eller 
telefon) 

Påminne
lse 3 
(e-post 
eller 
telefon) 

8 2 - 68 23 15 241 128 96 

2.5 Databeredning 
I de elektroniska frågeformulären finns automatiska kontroller som 
signalerar om uppgiftslämnarenfyller i formuläret felaktigt. Svaren 
från de elektroniska frågeformulären läses in automatiskt i SCB:s 
databas. Svar inkomna på annat sätt registreras manuellt. När svaren 
kommit in till SCB genomförs en granskningsrutin med kontroll av 
uppgifternas fullständighet, rimlighet och inbördes förenlighet. Vid 
eventuella avvikelser i inkomna uppgifter tas återkontakt med 
uppgiftslämnaren för kompletteringar eller förklaringar. 

Undersökningens granskningsrutiner ger en god kvalitetskontroll av 
uppgifterna, men det kan finnas en viss osäkerhet på grund av att 
vissa subjektiva bedömningar måste göras vid den individuella 
granskningen. Detta bedöms ha en mindre påverkan på statistiken.  

I vissa tabeller kan det förekomma sekretessprickar (··), dessa betyder 
att uppgifterna är sekretessmarkerade och inte kan redovisas.  
Reglerna är att en cell måste innehålla minst tre objekt (exempelvis 
tre företag) för att man ska kunna redovisa uppgifterna. Det ska inte 
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heller gå att uppskatta ett enskilt företags redovisades värde med 
närmare än en viss vald procent från det sanna värdet. Uppfylls inte 
dessa regler måste cellen sekretessmarkeras. 

Imputering, ersättning av saknade värden, används när det inte har 
varit möjligt att samla in uppgifter. Värden imputeras med 
företagsets uppgifter från föregående år. I vissa fall kompletteras 
denna imputering med rimlighetsbedömningar. I allmänhet rör det 
sig om värden för mindre företag som imputeras. Sammantaget var 
antalet imputeringar för hela undersökningen knappt 5,7 procent 
uppräknat under 2016. 

Antal imputeringar, oviktat 

3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

Undersökningen är en totalundersökning men både över- och 
undertäckning förekommer. Risken för över- och undertäckning 
varierar med omfattningen på strukturomvandling inom de 
branscher som undersökningen undersöker (risken ökar då 
strukturomvandlingen ökar). Undertäckningen utgörs i huvudsak 
av nya elhandelsbolag som inte fanns registrerade i 
undersökningens adress- och utsändningsregister då 
introduktionsbrev skickats till företagen. En sådan undertäckning 
påverkar främst den ekonomiska redovisningen. Annan 
undertäckning än den som avser elhandelsbolag antas vara ringa. 

Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att 
frågeformuläret inte är besvarad alls, och dels av partiellt bortfall som 
innebär att vissa frågor i formuläret inte är besvarade. Objektsbortfall 
kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte är villig att delta i 
undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att 
uppgiftslämnaren är förhindrad att medverka. 

Utöver undertäckningen av elhandelsföretag förekommer det även 
partiellt bortfall i besvarade frågeformulär av intäkter från försäljning 
av el till slutförbrukare (frågan om intäkter har inte besvarats). För att 
få en bättre uppskattning på elhandelns intäkter av försåld el görs en 
modellberäkning avseende undertäckningen och det partiella 
bortfallet sammantaget. Ett mått på undertäckningen är att det finns 
en differens mellan såld och förbrukad kvantitet. Vid 

 Antal objekt Antal imputerade 

Elproducerande 
industriföretag (ind) 

41 0 

Elnätföretag (nät) 179 5 

Elproduktion, elhandel, 
fjärrvärme (övr samt 
små) 

546 39 
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modellberäkningen av intäkterna har antagits att genomsnittligt pris 
per kWh på den kvantitet för vilka intäkterna ska beräknas är 
detsamma som genomsnittspriset för de elhandelsföretag som lämnat 
uppgift. Differensen mellan såld och förbrukad kvantitet utgör 
vanligtvis 10-15 procent av total kvantitet. 

Objektsbortfallet utgör ca sex procent räknat ovägt på 
undersökningens objekt. Inget vägt bortfall relaterat till ett 
storleksmått som el- eller värmeproduktion beräknas men bedöms 
vara betydligt lägre än den ovägda siffran. På grund av att 
bortfallet mest består av små företag bedöms bortfallets påverkan 
på statistiken vara liten. 

4 Slutliga observationsregister 
4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Statistikens slutliga observationsregister 

Register Registervariant Registerversion 
Årlig energistatistik (el, 
gas och fjärrvärme) 

 Elproduktion, elhandel, 
fjärrvärme (ovr) 

2015 

Årlig energistatistik (el, 
gas och fjärrvärme) 

Gasföretag 2015 

Årlig energistatistik (el, 
gas och fjärrvärme) 

Elproducerande 
industriföretag (ind) 

2015 

Årlig energistatistik (el, 
gas och fjärrvärme) 

Elnätföretag (nät) 2015 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i 
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och 
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på 
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i 
ovanstående tablå. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga registerversioner har ännu arkiverats. 

4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång. 
Arbetet har gått enligt plan. 

  

https://www.h6.scb.se/metadata/
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Bilagor 
Bilaga 1a. Introduktionsbrev till industriföretag 
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Introduktionsbrev till industriföretag (sida 2 av 2) 
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Bilaga 1b. Introduktionsbrev till nätföretag 
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Introduktionsbrev till nätföretag (sida 2 av 2) 
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Bilaga 1c. Introduktionsbrev till övriga företag 
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Introduktionsbrev till övriga företag (sida 2 av 2) 
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Bilaga 1d. Introduktionsbrev till småföretag 
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Introduktionsbrev till småföretag (sida 2 av 2) 
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Bilaga 2a. Frågeformulär till industriföretag 
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Frågeformulär till industriföretag (sida 2 av 5) 
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Frågeformulär till industriföretag (sida 3 av 5) 
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Frågeformulär till industriföretag (sida 4 av 5) 
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Frågeformulär till industriföretag (sida 5 av 5) 
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Bilaga 2b. Frågeformulär till nätföretag 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 2 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 3 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 4 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 5 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 6 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 7 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 8 av 13) 

 

 

 



Statistikansvarig myndighet 

ENERGIMYNDIGHETEN 
Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 
SCBDOK 4.2 EN0105 35 (62) 

 
 

EN0105_DO_2015_SE_161130 (2).docx 

Frågeformulär till nätföretag (sida 9 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 10 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 11 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 12 av 13) 
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Frågeformulär till nätföretag (sida 13 av 13) 
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Bilaga 2c. Frågeformulär till övriga företag 
 

 

 
 

 

 

 

 



Statistikansvarig myndighet 

ENERGIMYNDIGHETEN 
Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 
SCBDOK 4.2 EN0105 41 (62) 

 
 

EN0105_DO_2015_SE_161130 (2).docx 

Frågeformulär till övriga företag (sida 2 av 15) 
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Frågeformulär till övriga företag (sida 3 av 15) 
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Frågeformulär till övriga företag (sida 4 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 5 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 6 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 7 av 15) 
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Frågeformulär till övriga företag (sida 8 av 15) 
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Frågeformulär till övriga företag (sida 9 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 10 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 11 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 12 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 13 av 15)  
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Frågeformulär till övriga företag (sida 14 av 15) 
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Frågeformulär till övriga företag (sida 15 av 15) 
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Bilaga 2d. Frågeformulär till småföretag 
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Bilaga 3a. Påminnelsebrev till industriföretag 
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