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1 Statistikens sammanhang 
Industrins energianvändning (Isen) belyser årligen Sveriges 
tillverknings- och mineralutvinningsindustris energianvändning och 
de medförda kostnaderna för energianvändningen. Undersökningen 
har genomförts av SCB sedan produktionsomgången avseende år 
1997, och den senaste större omläggningen av 
undersökningsdesignen är daterad till produktionsomgången 
avseende 2004. 
 
Under referensår 2019 har även undersökningen Industrins 
energianvändning i små företag (Lisen) genomförts. 
Undersökningarna Isen och Lisen är så lika att de dokumenteras 
gemensamt. Senaste gången Lisen genomfördes var avseende 
referensår 2010. 
 
Statistiken utgör en del av underlaget till Nationalräkenskaperna 
(produktsida), miljöräkenskaperna (produktsida), de årliga 
energibalanserna (produktsida) samt Kommunal och regional 
energistatistik (produktsida). Övriga användare är 
Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, OECD, FN, Eurostat, 
branschorganisationer, forskningsinstitut, m fl. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheterna avser energivaror (el, värme och 
bränslen) och de medförda kostnaderna för energivarorna under 
kalenderåret 2019. Målstorheterna redovisas aggregerat för 
industrisektorn och uppdelat på branscher och energivaror. 
 

2.2 Ramförfarande 
Målpopulationen utgörs av arbetsställeenheter (AE) med 
primärverksamhet inom tillverknings- och mineralindustrin enligt 
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 05–33 med en 
anställd eller fler. Observationsobjekten hämtas vid 
ramframställningen  från novemberversionen året innan referensåret 
av SCB:s Företagsregister (Fdb). 
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2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

2.3.1 Urvalsförfarande 

Urvalsramen består av en delmängd av de aktiva företagen inom SNI 
05-33. Arbetsställen med tio anställda eller fler i ramen 
totalundersöks. Arbetsställen med mellan en och nio anställda 
urvalsundersöks med ett slumpmässigt stratifierat urval. 
Stratifieringen har gjorts efter arbetsställenas branschtillhörighet, 
region och ekonomiska variabler från undersökningen Företagens 
ekonomi (Fek). Stratifieringen resulterade i 49 stratum. För att 
bestämma hur många företag som dras i varje stratum har 
Neymanallokering använts. Neyman-allokering är en form av 
optimal allokering för HT-estimatorn (Horvitz-Thompson-
estimatorn). Neyman-allokering syftar till att minimera 
estimatorvariansen vid en given urvalsstorlek. Stratumindelningen är 
redovisad i bilaga 3. 

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off) 

Följande arbetsställeenheter utesluts från urvalsramen: 

 AE tillhörande företag med omsättning som understiger 500 
tkr 

 AE med 0 anställda. 
 
Se Kvalitetsdeklarationen avsnitt 2.2.1 Urval för en analys om 
uteslutningens påverkan på statistiken. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen använder primärt direktinsamling med webb- och 
pappersblanketter som mätinstrument och sekundärt registerdata 
från undersökningen Arel. Arbetsställena får information om att de 
kommit med i undersökningen genom ett brev som skickas med 
posten till arbetsställets företagsbrevlåda. Arbetsstället uppmanas att 
svara på ett webbaserat frågeformulär och de arbetsställen som inte 
har möjlighet att göra det kan kontakta SCB och få en 
pappersblankett skickad till sig, alternativt lämna uppgifterna direkt 
på telefon. 
 
Vissa större industrier ingår även i undersökningen Arel, för de 
industrierna skickas inte ett brev ut, utan uppgifterna hämtas direkt 
från Arel:s register. 
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2.4.2 Mätning 

Uppgiftsinsamlingen genomförs årligen med start under första 
kvartalet året efter referensåret och avslutas omkring juni. 
 
Ett brev skickas till arbetsställenas företagsbrevlåda i februari med 
information om att de kommit med i undersökningen. I brevet finns 
information om varför arbetsstället kommit med i undersökningen, 
vad uppgiftslämnandet innebär samt att det är obligatoriskt att delta i 
undersökningen. Arbetsställets energiansvarige (uppgiftslämnaren) 
uppmanas att logga in på en webblankett och lämna efterfrågade 
uppgifter. Informationsbrevet är redovisat i bilaga 1. 
 
I webblanketten efterfrågas arbetsställets årliga el-, värme- och 
bränsleanvändning samt de medförda kostnaderna för 
energianvändningen under referensåret. Webblanketten är redovisad 
i bilaga 2. 
 
Se Kvalitetsdeklarationen för en beskrivning av blankettens 
observationsvariabler.  

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

Sista svarsdagen för undersökningen är den sista mars. Två till tre 
papperspåminnelser skickas till de arbetsställen som inte besvarat 
webblanketten innan den sista svarsdagen. Påminnelserna skickas till 
arbetsställets postadress med ca tio dagars mellanrum. 
Påminnelsebrevet är redovisat i bilaga 3. 
 
Efter papperspåminnelserna genomförs en bedömning om det 
återstår saknade svar från arbetsställen som har betydande inverkan 
på skattningen av målstorheterna. Bedömningen görs utifrån tidigare 
års lämnade uppgifter, antal anställda och omsättning. De mer 
betydande arbetsställena uppmanas att svara genom 
telefonpåminnelser.  

2.5 Bearbetningar 
Efter avslutad insamlingsperiod imputeras objektsbortfall (svar 
saknas för arbetsstället) och partiella bortfall (enskilda frågor i 
blanketten saknar svar för arbetsstället). 
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Objektsbortfall imputeras genom att om möjligt hämta motsvarande 
lämnade uppgifter från samma uppgiftslämnare föregående 
insamlingsperiod (s.k. Cold-deck imputering).  
 
Partiella bortfall imputeras genom logiska antaganden. Ett exempel 
är att uppgiftslämnaren inte angivit energiinnehåll för ett bränsle, då 
imputeras ett typvärde för bränslet. 
 
För de arbetsställen som inte besvarat webblanketten alls, eller bara 
delvis, kan kompletterande svar i vissa fall hämtas från 
undersökningen Kvartalsvis bränslestatistik (KvBr). 

2.6 Granskning 
De insamlade uppgifterna granskas direkt när uppgiftslämnaren 
fyller i webblanketten, när blanketten inkommer till SCB och efter 
avslutad insamling i aggregerad form. Återkontakter tas med 
uppgiftslämnare för att komplettera och verifiera lämnade uppgifter. 
 
Samgranskning genomförs med undersökningen KvBr för de 
arbetsställen som ingår i både Isen och KvBr. 

2.6.1 Granskning under insamlingen 

Uppgifterna rimlighetskontrolleras direkt i webblanketten genom 
logiska kontroller samt genom jämförelse med motsvarande lämnade 
uppgift föregående insamlingsperiod. 
 
Exempel på en logisk kontroll är att om uppgiftslämnaren anger att 
de köpt ett bränsle behöver de även ange kostanden.  
 
Exempel på en jämförande kontroll är att den rapporterade mängden 
bränsle detta år väsentligt avviker från den rapporterade mängden 
föregående år. Vid en kontroll kan uppgiftslämnaren välja att ändra 
den lämnade uppgiften eller kommentera avvikelsen. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 

Insamlade uppgifter granskas manuellt. Vid granskningen görs en 
helhetsbedömning av uppgiftslämnarens svar och eventuella 
kommentarer. Uppgiftslämnaren kontaktas om ytterligare 
information behövs för att komplettera eller rätta svaren. 
Arbetsställen vars svar har betydande påverkan på skattningen av 
målstorheterna prioriteras. 
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Om arbetsstället även svarat i undersökningen KvBr jämförs svaren 
mellan undersökningarna. 

2.6.3 Granskning av makrodata 

Det insamlade materialet aggregeras efter bransch och regional 
indelning. De aggregerade uppgifterna jämförs med motsvarande 
uppgifter föregående insamlingsperiod. Avvikelser 
rimlighetskontrolleras genom ämnesmässiga kunskaper och 
kontakter med uppgiftslämnare och branschorganisationer. 

2.6.4 Granskning av redovisning 

En övergripande granskning och rimlighetskontroll genomförs av 
datamaterialet innan leverans till Energimyndigheten. 

2.7 Skattningsförfarande 
 

2.7.1 Principer och antaganden 

Målstorheterna som söks är tillverknings- och mineralindustrins 
energianvändning och energikostnader för referensåret, och erhålls 
genom det statistiska måttet summa. 
 
Observationsvariablerna avser främst energitillförsel (ingående lager, 
inköpt kvantitet, egenproducerat) och energianvändning 
(användningsområde, levererat till andra och utgående lager). 
Bränslemängden mäts i mängd, volym och energiinnehåll och 
energikostnaden i kronor. 
 
Utgångspunkten för skattningsförfarandet är att datamaterialet är 
näst intill heltäckande vilket ska möjliggöra totalräkning av 
statistiken. Den totala energianvändningen och energikostnaden är 
summan av insamlade och imputerade värden. Svarsdata avseende 
energianvändning konverteras till ett gemensamt mått, MWh, genom 
värmevärden vid behov. 
 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

Låt den sökta totalen i MWh för energianvändning vara 𝑡 för en viss 
bransch, region och bränsle. Energianvändningen för en respondent 
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beräknas genom produkten av bränslemängden och 
konverteringsfaktorn, en konstant. Då är  
 

�̂� 𝑦
𝑁
𝑛

𝑦                                               i  

, där  𝑁  är populationsstorleken i stratum h, 𝑛  är urvalsstorleken i 
stratum h samt SIs och SSs är urvalsmängd i Isen respektive Små Isen.  
 

För att kompensera för bortfall och justera för övertäckning 
modifieras (i) till: 

�̂� 𝑦 𝑦
𝑁
𝑚

𝑦                 ii  

Den total undersökta Isen har delats upp i en  summering av 
respondenter och en del med summering av imputerade objekt.  
För skattningen av Små Isen har mh antalet svarande objekt inklusive 
kända övertäckningsobjekt ersatt nh.  

𝑦∘

𝑦      ö      ∈

𝑦      ö      ∈  
𝑦      ö      ∈

  

Där 𝑦⋅  betecknar den observerade energianvändning 𝑦  när i är en 
respondent i Isen eller det imputerade värdet 𝑦  i Isen. 𝑦  betecknar 
energianvändning för en respondent i den urvalsundersökta Små 
Isen.  
 
Motsvarande skattning görs för energikostnader. 
 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

Medelfel har beräknats för den urvalsundersökta delen av 
undersökningen genom gängse utryck för medelfelet som följer av 
den sista delen i totalskattningsuttrycket (ii) . Felmarginal beräknas 
för ett 95-procentigt konfidensintervall beräknas enligt formeln: 

1,96 * (skattning av parameterskattningens medelfel) 

I Kvalitetsdeklarationen avsnitt 2.2.1 Urval redovisas punktskattning 
och felmarginal för den urvalsundersökta småindustrin. 

2.7.4 Röjandekontroll 

Röjandekontroll har genomförts och redovisningsgrupper där 
enskilda uppgiftslämnares svar riskerar att framgå har 
sekretessmarkerats. 
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
För referensåret 2019 ingick 10 964 arbetsställen i undersökningen, a 
de tillhörde 6 959 AE den totalundersökta delen av undersökningen 
och 4 005 den urvalsundersökta delen. För 38 arbetsställen 
inhämtades registerdata från Arel, resterande arbetsställen 
undersöktes med webb- eller pappersblanketter. 
 
Objektsbortfallet imputeras om möjligt med värden från föregående 
års insamlingsperiod. Objektbortfallet var 20,4 % och 3,2 % kunde 
imputeras. 
 
Det partiella bortfallet imputerades med logiska antaganden. För ca. 
0,5 % av de inkomna frågeformulären imputerades saknade svar.  
 
Under insamlingsperioden granskades manuellt omkring 2 000 
blanketter vilket motsvarar en femtedel av alla inkomna svar. 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser har gjorts. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Introduktionsbrev 
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Bilaga 2 Frågeblankett 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 
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Bilaga 4 Stratumindelning 
 

Tabell 3. Antal AE i ram och urval per stratum. Stratumbeteckningen står 
för:  

 A, B, C är regionindelning, 
 Andra siffran är branschindelning, 
 Tredje siffran är storleksklassificering enligt ekonomiska variabler. 

 

Stratum Antal 
AE i 
urvalet 

Antal 
AE i 
ramen 

A-1-1 20 31 

A-10-0 20 145 

A-11-0 152 1028 

A-11-1 52 114 

A-2-0 46 395 

A-3-0 29 208 

A-4-0 159 547 

A-5-0 20 76 

A-6-0 20 132 

A-7-0 20 90 

A-8-0 178 762 

A-9-0 104 541 

ABC-1-0 50 126 

ABC-10-1 30 53 

ABC-2-1 39 145 

ABC-4-1 130 216 

ABC-5-1 58 121 

ABC-6-1 20 67 

ABC-7-1 241 325 

ABC-9-1 145 250 
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B-1-1 49 55 

B-10-0 20 155 

B-11-0 169 1129 

B-11-1 20 133 

B-2-0 67 416 

B-3-0 50 193 

B-4-0 197 641 

B-5-0 40 82 

B-6-0 20 151 

B-7-0 32 99 

B-8-0 178 1317 

B-9-0 69 518 

C-1-1 21 54 

C-10-0 20 139 

C-11-0 320 968 

C-11-1 20 75 

C-2-0 73 392 

C-3-0 31 157 

C-4-0 206 642 

C-5-0 20 39 

C-6-0 20 135 

C-7-0 43 139 

C-8-0 275 1319 

C-9-0 79 393 

187 20 22 

330 20 28 

488 20 28 

1267 20 27 

Kom_tot 353 353 
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