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Ny redovisning på grund av nya sektorkoder
Från och med andra kvartalet 2015 används en ny sektorkodsindelning vilket påverkar
statistiken för privat och offentlig sektor. Förändringen innebär att undersökningen följer europeisk
standard och att standarden för institutionell indelning INSEKT2000 ersätts med INSEKT2014.
Det är främst privat sektor som påverkas då H ushållens icke-vinstdrivande organisationer
(H iO) med cirka 100 000 anställda lyfts ut från privat sektor. Privat sektor blir mindre och
benämns vidare N äringslivet. H ushållens icke-vinstdrivande organisationer bildar en egen
redovisningsgrupp. Offentlig sektor får i och med förändringen benämning Offentlig
förvaltning men påverkas i övrigt endast marginellt. Offentlig förvaltning påverkades dock
redan under andra kvartalet 2014 då fyra då fyra stora sjukhus flyttades från privat till offentlig
sektor.
En konsekvens av den nya redovisningen är att tidsserierna bryts. I Statistiska databaserna
skapas en ny tabell med den nya indelningen för andra kvartalet 2015. De gamla tabellerna
kommer att finnas kvar under rubrik ” Ä ldre tabeller som inte uppdateras” .
Marknadsproducent kontra icke-marknadsproducent

Den nya indelningen i sektorer styrs bland annat av till vilken typ av producent de
institutionella enheterna tillhör, om de är marknadsproducenter eller ickemarknadsproducenter.
En marknadsproducent producerar varor och tjänster som säljs till ekonomiskt signifikanta
priser. Därmed menas att priset skall ha ett betydande inflytande på dels den volym varor och
tjänster som en producent är villig att erbjuda dels den volym köparen efterfrågar.
I redovisning tillhör marknadsproducenter hemma i sektorn N äringslivet. Ickemarknadsproducenter återfinns i Offentlig förvaltning och H ushållens icke-vinstdrivande
organisationer.
Indelningen enligt de nya sektorkoderna får följande utseende:
• Näringslivet (tidigare privat sektor exkl. HiO)
• Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO)
•

Offentlig förvaltning (stat, kommun och landsting)

Näringslivet
I den marknadsproducerande verksamheten ingår:
• 11 Icke-finansiella bolag - Institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter och
marknadsproducenter. H uvudsaklig verksamhet är att producera varor och icke-finansiella
tjänster.
• 12 Finansiella bolag - Institutionella enheter, som är självständiga juridiska enheter och
marknadsproducenter. Primär verksamhet är att producera finansiella tjänster.

2(2)

•
•

141 Företagarhushåll med anställda - Hushåll vars största inkomst härrör från rörelse som inte är
juridisk person. Marknadsproduktion av varor och tjänster med anställd arbetskraft motsvarande
minst en halv årsanställd.
142 Företagarhushåll utan anställda - H ushåll vars största inkomst härrör från rörelse som
inte är juridisk person. M arknadsproduktion av varor och tjänster utan anställd arbetskraft
eller med anställd arbetskraft motsvarande mindre än en halv årsanställd.

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer

Icke-vinstdrivande organisationer som är separata juridiska enheter, som betjänar hushåll och
som är privat kontrollerade icke-marknadsproducenter. Deras huvudsakliga resurser är
frivilliga bidrag kontant eller i natura från hushåll i deras egenskap av konsumenter,
betalningar från den offentliga förvaltningen samt kapitalinkomster.
•
•

151 H ushållens icke-vinstdrivande organisationer, utom registrerade trossamfund - H är
ingår bl.a. vetenskapliga sällskap, politiska partier, fackföreningar, konsumentföreningar,
idrottsföreningar, arbetslöshetskassor, välgörenhetsorganisationer och N obelstiftelsen.
152 Registrerade trossamfund - Trossamfund som är registrerade enligt Lag (1998: 1593).
H är ingår bl.a. Svenska kyrkan.

Offentlig förvaltning
Institutionella enheter som är icke-marknads-producenter och vars produktion är avsedd för
individuell och kollektiv konsumtion samt institutionella enheter som främst ägnar sig åt
omfördelning av inkomst och förmögenhet. Enheterna finansieras huvudsakligen med
obligatoriska betalningar från enheter som tillhör andra sektorer.
•

•
•
•

1311 Statlig förvaltning (ej sociala trygghetsfonder) – Statliga förvaltnings-myndigheter, ickevinstdrivande organisationer som kontrolleras av statlig förvaltning och vars behörighet sträcker sig
över hela det ekonomiska territoriet samt marknadsreglerande organisationer som antingen
uteslutande eller huvudsakligen fördelar subventioner.
1312 Delstatlig förvaltning (ej sociala trygghetsfonder) - Icke-vinstdrivande organisationer som står
under kontroll av delstater och vars behörighet begränsa till delstaternas ekonomiska territorier.
1313 Kommunal förvaltning (ej sociala trygghetsfonder) - Icke-vinstdrivande organisationer som
kontrolleras av primärkommuner, landsting eller kommunal-förbund och vars behörighet begränsas
till primärkommunernas och landstingens ekonomiska territorier.
1314 Sociala trygghetsfonder - Pensionsmyndigheten och allmänna pensionsfonder (Första – Fjärde
samt Sjätte AP-fonderna).

