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1 Statistikens sammanhang 
 

Undersökningen Industrins energianvändning mäter årligen Sveriges 
tillverknings- och mineralutvinningsindustris energianvändning och 
kostnaderna för energianvändningen. 
 
Undersökningens resultat ingår i andra undersökningar på SCB och 
andra myndigheter, de mest betydande är Nationalräkenskaper, 
kvartals- och årsberäkningar (produktsida http://www.scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskap
er-kvartals-och-arsberakningar/), Miljöräkenskaper (produktsida 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-
utveckling/miljorakenskaper/), Energibalanser (produktsida 
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energibalans/) och 
Kommunal och regional energistatistik (produktsida 
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-
energistatistik/). 
 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
 

Intressestorheten sammanfaller med målstorheten som söks och är 
tillverknings- och mineralindustrins energianvändning och 
energikostnader för referensåret, och erhålls genom det statistiska 
måttet summa. 
 
Intressevariablerna, målvariablerna och observationsvariablerna 
sammanfaller och är energianvändning mätt i mängd, volym och 
energiinnehåll samt energikostnader mätt i tusentalskronor för 
referensåret. 

2.2 Ramförfarande 
 

Intressepopulationen är alla objekt med verksamhet inom 
tillverknings- och mineralindustrin för referensåret. Målpopulationen 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energibalans/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
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utgörs av målobjekten verksamma arbetsställeenheter (AE) med 
primärverksamhet inom tillverknings- och mineralindustrin Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI) 05-33 och med tio anställda eller fler. 
 
För att nå målpopulationen skapar vi en ram bestående av 
observationsobjekten verksamma AE med primärverksamhet SNI 05- 
med tio anställda eller fler i SCB:s Företagsdatabas (FDB)  
novemberversion SAMordnad Urvalsdragning (SAMU) för 
referensåret. Med denna ram kan vi nå rampopulationen som består 
av de AE som ramen kan leda fram till. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning. 

 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Datainsamling genomförs med direktinsamling och registerdata. En 
delmängd av ramens undersökningsobjekt ingår i undersökningarna 
Årlig energistatistik (AREL). För de undersökningsobjekt som ingår i 
urvalet för både ISEN och AREL hämtas samtliga 
observationsvariabler från AREL:s indataregister. 
 
Resterande observationsobjekt undersöks genom direktinsamling 
med ett elektroniskt frågeformulär. Detta insamlingsverktyg har valts 
för att uppgiftslämnaren direkt får feedback på lämnade uppgifter 
och att industrin i regel är vana att lämna uppgifter via Internet.  
 
Uppgiftslämnarna kontaktas genom ett informationsbrev som skickas 
ut i februari året efter referensåret. I informationsbrevet uppmanas 
uppgiftslämnaren att logga in på ett elektroniskt frågeformulär och 
lämna efterfrågade uppgifter. 

2.4.2 Mätning 
 

Uppgiftsinsamlingen genomförs årligen och genomförs med start i 
februari året efter referensåret och pågår till omkring augusti.  
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Ett informationsbrev skickas ut till uppgiftslämnarna via post under 
februari året efter referensåret. I brevet uppmanas uppgiftslämnaren 
att logga in på ett elektroniskt frågeformulär och lämna efterfrågade 
uppgifter om arbetsställets energianvändning och energikostnader. 
Sista svarsdag är den sista mars.  
 
Blanketten finns redovisad i bilaga 2. På första sidan väljer 
uppgiftslämnaren vilka bränslen arbetsstället använt under 
referensåret. På andra sidan anger uppgiftslämnaren mängden 
bränsle, och kostanden för detta. På tredje sidan anger 
uppgiftslämnaren använd mängd el och kostanden för detta. 
 
I samband med insamlingen genomförs maskinella kontroller av 
logiska samband och av rimligheten i svaren. Om en uppgift avviker 
från förväntat värde uppmanas uppgiftslämnaren att kommentera 
avvikelsen. 
 
Se Kvalitetsdeklarationen för en beskrivning av frågeformulärets 
observationsvariabler.  
 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
 

Sista svarsdagen för undersökningen är den sista mars efter 
referensåret. Efter den sista mars skickas två till tre påminnelser ut till 
de uppgiftslämnare som inte svarat. Påminnelserna skickas via post 
och med ca tio dagars mellanrum.  
 
Efter papperspåminnelserna görs en bedömning om det finns 
saknade svar för observationsobjekt som bedöms ha stor inverkan på 
statistiken. Bedömningen görs utifrån tidigare års lämnade uppgifter 
samt antal anställda och omsättning. Om sådana observationsobjekt 
finns uppmanas de lämna uppgifterna genom telefonpåminnelser.  
 
Bortfallet mäts som antal undersökningsobjekt som ingår i ramen 
men som inte besvarat frågeblanketten.  

2.5 Bearbetningar 
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Efter avslutad insamlingsperiod imputeras objektsbortfall och 
partiella bortfall. 
 
Objektsbortfall imputeras genom att om möjligt hämta motsvarande 
lämnade uppgifter från samma uppgiftslämnare föregående 
insamlingsperiod, så kallad cold-deck imputering.  
 
Partiella bortfall imputeras genom logiska antaganden. Exempel är 
om uppgiftslämnaren inte angivit värmevärde för ett bränsle, då 
imputeras ett typvärde för bränslet. 

2.6 Granskning 
 

De insamlade uppgifterna granskas direkt när uppgiftslämnaren 
fyller i frågeblanketten, när frågeblanketten inkommer till SCB och 
efter avslutad insamling i aggregerad form. Återkontakter tas med 
uppgiftslämnare för att komplettera och verifiera lämnade uppgifter. 
 
Samgranskning genomförs med undersökningarna KVBR och AREL i 
del fall där observationsobjekt och observationsvariabler överlappar. 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
 

Uppgifterna rimlighetskontrolleras direkt i frågeblanketten med 
logiska kontroller och jämförelse med uppgifter från samma 
uppgiftslämnare 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 kontrolleras manuellt av granskare. Vid 
granskning av mikrodata görs en helhetsbedömning av 
uppgiftslämnarens svar och eventuella kommentarer. 
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Uppgiftslämnaren kontaktas om ytterligare information behövs för 
att komplettera eller rätta svaren. 
 
Om observationsobjekt och observationsvariabler överlappar med 
undersökningarna AREL och KVBR för referensåret 
rimlighetskontrolleras de lämnade 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. Om en uppgift avviker från 
förväntat värde kontrolleras om avvikelsen kan härledas till en eller 
ett fåtal uppgiftslämnare, om det är fallet sker en återkontakt med 
uppgiftslämnarna där de uppmanas kontrollera lämnade svar. 

2.6.4 Granskning av redovisning 
 

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

2.7 Skattningsförfarande 
 

2.7.1 Principer och antaganden 
 

Målstorheten som söks och är tillverknings- och mineralindustrins 
energianvändning och energikostnader för referensåret, och erhålls 
genom det statistiska måttet summa. 
 
Observationsvariablerna är energianvändning mätt i mängd, volym 
och energiinnehåll samt energikostnader mätt i tusentalskronor för 
referensåret. 
 
Utgångspunkten för skattningsförfarandet är att datamaterialen är 
näst intill heltäckande vilket ska möjliggöra totalräkning av 
statistiken. Den totala energianvändningen och energikostnader är 
summan av insamlade och imputerade värden. Svarsdata om 
energianvändning konverteras till ett gemensamt mått, GWh, genom 
värmevärden vid behov. 
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2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
 

Låt den sökta totalen för energianvändning vara 𝑡𝑡 för en viss bransch, 
region och bränsle. Då är 
 
𝑡𝑡 = ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛

𝑖𝑖 + ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∙ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑖𝑖 , 

 
där n är antalet insamlade objekt, m är antalet imputerade objekt, y 
bränslemängden och vv konverteringsfaktorn till det gemensamma 
måttet GWh. 
 
Motsvarande skattning görs för energikostnader. 
 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
 

Skillnaden mellan den faktiska uppgiften observationsvariabeln avser 
och det observerade värdet kallas mätfel. Ett mätfel uppkommer av 
att uppgiftslämnaren uppger ett felaktigt värde, det kan bero på att 
de inte vet det riktiga värdet eller att de misstolkar instruktionerna i 
frågeblanketten. Mätfelet är för undersökningen okänt men bedöms 
som litet. 
 
Täckningsbrist uppkommer av att ramen inte korrekt beskriver 
målpopulationen och delas upp i över- och undertäckning. 
Övertäckning innebär att ramen innehåller observationsobjekt som 
inte ingår i rampopulationen, exempel är felklassificerade AE i FDB. 
Undertäckning innebär att ramen saknar observationsobjekt som 
ingår i rampopulationen, exempel är nystartade arbetsställen som 
inte registrerats i FDB. Felklassicerande eller saknande uppgifter i 
FDB är vanligast för AE med få anställda. ISEN undersöker AE med 
tio anställda eller fler, därför bedöms täckningsbristen som liten 
 
Bortfall, att ett observationsobjekt inte besvarar frågeblanketten, och 
partiellt bortfall, att observationsobjektet inte besvarar en eller flera 
observationsvariabler, påverkar skattningen av målstorheterna. Om 
möjligt imputeras saknade svar från observationsobjekten med 
motsvarande svar från samma observationsobjekt föregående 
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insamlingsperiod. Om motsvarande svar saknas görs ingen 
imputering. Bortfallet leder till att målstorheterna i Industrins 
energianvändning underskattas. Underskattningen bedöms som liten 
baserat på att bortfallet härrörs till observationsobjekt med lågt antal 
anställda och omsättning. 

2.7.4 Röjandekontroll 
 

Skade och röjanderisker bedöms först för statistiken på riksnivå och 
sedan för statistiken på läns och kommunnivå. Risknivåerna bedöms 
från fall till fall och där bedömningen är att röjandeskydd behövs 
sker detta framförallt genom att små redovisningsgrupper aggregeras 
till större. Prickningar av enskilda celler förekommer också men inte i 
så stor utsträckning. 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
 

Cirka 7 500 arbetsställen rapporterar årligen arbetsställets 
energianvändning och kostanden för energianvändningen. 
 
Objektsbortfall imputeras om möjligt med värden från föregående års 
insamlingsperiod. Objektbortfallet var omkring 21 % och tillhörde 
observationsobjekt med låg energianvändning. Av de saknade svaren 
imputerades omkring 70 %. 
 
Det partiella bortfallet imputerades med logiska antaganden. För 
omkring 0,5 % av observationsobjekten imputerades saknade svar.  
 
Under insamlingsperioden granskades manuellt omkring 2 000 
frågeblanketter vilket motsvarar en fjärdedel 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 Frågeformulär 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 
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