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Ny redovisning på grund av nya sektorkoder
Fr.o.m . and ra kvartalet 2015 föränd ras statistiken för sektorer (privat och offentlig
sektor). Båd e benämningarna på sektorerna och populationen inom sektorerna
påverkas.
Bakgrund en till föränd ringen är att IN SEKT 2014 ersätter tid igare gälland e stand ard
för institutionell indelning, IN SEKT 2000. Den nya stand ard en har utarbetats av SCB
av avd elningen för N ationalräkenskaper, i sam arbete m ed avd elningen för
ekonom isk statistik och processavd elningen. Stand ard en fastställd es i m aj 2014. Du
hittar d en nya stand ard en på SCB:s hem sid a, här.
Det är främ st privat sektor som påverkas d å H ushållens icke-vinstd rivand e
organisationer m ed cirka 100 000 anställd a lyfts ut från privat sektor. Privat sektor
blir alltså mind re och byter i vår statistik namn till N äringslivet. H ushållens ickevinstd rivand e organisationer särred ovisas och offentlig sektor byter benäm ning till
offentlig förvaltning m en påverkas i övrigt inte så m ycket. Den stora föränd ringen är
att offentliga aktiebolag, d är bl.a. fyra stora sjukhus ingår, flyttas från att ha
red ovisats i privat sektor nu ingår i offentlig förvaltning.
Marknadsproducent kontra icke-marknadsproducent
Ind elningen i sektorer styrs bland annat av till vilken typ av prod ucent d e
institutionella enheterna hör, om d e är m arknad sprod ucenter eller ickem arknad sprod ucenter.
En m arknad sprod ucent prod ucerar varor och tjänster som säljs till ekonom iskt
signifikanta priser. Därmed m enas att priset skall ha ett betyd and e inflytand e på d els
d en volym varor och tjänster som en prod ucent är villig att erbjud a d els den volym
köparen efterfrågar.
I vår red ovisning hör m arknad sprod ucenter hemm a i d en sektor vi kallar
N äringslivet. Icke-m arknad sprod ucenter återfinns i Offentlig förvaltning och
H ushållens icke-vinstd rivand e organisationer.
Ind elningen enligt d e nya sektorkod erna kom m er att se ut så här:




N äringslivet (tid igare privat sektor exkl. H iO och offentliga aktiebolag)
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (H iO)
Offentlig förvaltning (stat, kom m un och land sting, inkl. offentliga
aktiebolag)

H ushållens icke-vinstd rivand e organisationer kom m er att red ovisas separat, tid igare
ingick d e i privat sektor som nu byter namn till N äringslivet. Offentlig förvaltning
benämnd es tid igare offentlig sektor och påverkas i m ind re grad av d en föränd rad e
red ovisningen.
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Näringslivet
Den m arknad sprod ucerand e verksamheten (se ovan) är d et vi kom m er att kalla
”N äringslivet”. H är ingår:





11 Icke-finansiella bolag - Institutionella enheter som är självständ iga juridiska
enheter och m arknad sprod ucenter. H uvud saklig verksam het är att prod ucera
varor och icke-finansiella tjänster.
12 Finansiella bolag - Institutionella enheter, som är självständiga jurid iska
enheter och m arknad sprod ucenter. Prim är verksam het är att prod ucera
finansiella tjänster.
141 Företagarhushåll m ed anställd a - H ushåll vars största inkom st härrör från
rörelse som inte är jurid isk person. Marknad sprod uktion av varor och tjänster
m ed anställd arbetskraft m otsvarand e minst en halv årsanställd .
142 Företagarhushåll utan anställd a - H ushåll vars största inkom st härrör från
rörelse som inte är jurid isk person. Marknad sprod uktion av varor och tjänster
utan anställd arbetskraft eller m ed anställd arbetskraft m otsvarand e m indre än en
halv årsanställd .

Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
Icke-vinstd rivand e organisationer som är separata jurid iska enheter, som betjänar
hushåll och som är privat kontrollerad e icke-m arknad sprod ucenter. Deras
huvud sakliga resurser är frivilliga bid rag kontant eller i natura från hushåll i d eras
egenskap av konsum enter, betalningar från d en offentliga förvaltningen sam t
kapitalinkom ster. H är ingår:




151 H ushållens icke-vinstd rivand e organisationer, utom registrerad e trossam fund
- H är ingår bl.a. vetenskapliga sällskap , politiska partier, fackföreningar,
konsum entföreningar, idrottsföreningar, arbetslöshetskassor,
välgörenhetsorganisationer och N obelstiftelsen.
152 Registrerad e trossamfund - Trossamfund som är registrerad e enligt Lag (1998:
1593). H är ingår bl.a. Svenska kyrkan.

Offentlig förvaltning
Institutionella enheter som är icke-marknad s-prod ucenter och vars prod uktion är
avsed d för ind ivid uell och kollektiv konsum tion sam t institutionella enheter som
främ st ägnar sig åt om förd elning av inkomst och förm ögenhet. Enheterna finansieras
huvud sakligen m ed obligatoriska betalningar från enheter som tillhör and ra sektorer.
H är ingår:







1311 Statlig förvaltning (ej sociala trygghetsfond er) – Statliga förvaltningsm ynd igheter, icke-vinstdrivand e organisationer som kontrolleras av statlig
förvaltning och vars behörighet sträcker sig över hela d et ekonomiska territoriet
sam t m arknadsreglerande organisationer som antingen uteslutand e eller
huvud sakligen förd elar subventioner.
1312 Delstatlig förvaltning (ej sociala trygghetsfond er) - Icke-vinstd rivande
organisationer som står und er kontroll av d elstater och vars behörighet begränsa s
till d elstaternas ekonom iska territorier.
1313 Kom m unal förvaltning (ej sociala trygghetsfond er) - Icke-vinstd rivand e
organisationer som kontrolleras av prim ärkom muner, land sting eller komm unalförbund och vars behörighet begränsas till prim ärkom m unernas och landstingens
ekonom iska territorier.
1314 Sociala trygghetsfond er - Pensionsm yndigheten och allm änna
pensionsfond er (Första – Fjärd e sam t Sjätte AP-fond erna).
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Nya tidsserier
En konsekvens av d en nya red ovisningen är att tid sserierna bryts, i Statistiska
d atabaserna skapar vi nya tabeller m ed början and ra kvartalet 2015. De gam la
tabellerna kom m er att finnas kvar und er rubrik ”Äld re tabeller som inte uppd ateras”.
Eftersom våra tid sserier bryts (jm f övergången från SN I 2002 till SN I 2007) kom m er vi
att göra en tillbakaräkning av tid sserierna så långt d et är m öjligt.

