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Vid Statistiska centralbyrån (SCB) inrättades i februari 2002 ett Råd 
för den offi ciella statistiken. Rådet är rådgivande och skall behandla 
principiella frågor om den offi ciella statistikens tillgänglighet, kvalitet 
och användbarhet samt frågor om att underlätta uppgiftslämnandet. 
Rådet skall också verka för samarbete mellan de statistikansvariga 
myndigheterna.

En av rådets uppgifter är att årligen utarbeta en rapport om den 
 offi ciella statistiken som skall ge information om systemets uppbyggnad 
och styrning, kostnaden för statistiken och statistikens kvalitet. I denna 
rådets andra rapport, som avser 2003, har beskrivningen av uppgifts-
lämnarkostnader och statistikens könsfördelning utvecklats.

Rapporten har sammanställts av Elisabet Andersson och Gunilla 
Lundholm vid rådets sekretariat. Jag vill tacka alla medverkande myn-
digheter, som har varit mycket tillmötesgående vid insamlingen av 
uppgifter och lämnat värdefulla synpunkter på rapportens utformning. 
Rapporten har fastställts vid rådets möte den 20 februari 2004.

Stockholm i februari 2004

Svante ÖbergSvante Öberg
Ordförande i Rådet för den offi ciella statistiken
  

Förord
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Sammanfattning

S amarbetet mellan de statis-
tikansvariga myndigheterna 
har stärkts under året. Rådet 

för den offi ciella statistiken, dess sek-
retariat och dess arbetsgrupper har 
sammanlagt arrangerat och genom-
fört över 20 möten och seminarier, 
ett studiebesök i Storbritannien och 
en årlig konferens i syfte att utveckla 
den offi ciella statistiken. 

Den offi ciella statistiken är indelad 
i 22 ämnesområden och 103 statis-
tikområden. År 2003 ingick totalt 
290 statistikprodukter i systemet för 
den offi ciella statistiken. Ansvaret för 
dessa statistikprodukter var fördelat på 
25 olika myndigheter. Domstolsver-
ket blev ny statistikansvarig myndig-
het under året.

Den totala kostnaden för den 
 offi ciella statistiken i Sverige beräk-
nas ha uppgått till ca 666,9 miljoner 
kronor år 2003 och har ökat med 3 % 
jämfört med 2002. Ca 910 personer 
inom myndigheterna arbetar med att 
ta fram den offi ciella statistiken. 

En uppföljning av offentliggöran-
det för alla statistikprodukter inom 
den offi ciella statistiken under 2003 
visar att i genomsnitt var framställ-
ningstiden för månadsstatistiken 5,6 
veckor och för kvartalsstatistiken 10,2 
veckor. Mätningen av punktligheten 
visar att 76% av den offi ciella statis-
tiken kom ut i tid under 2003. När 
de gäller de publikationer som ingår i 
den offi ciella statistiken och som SCB 
producerar var framställningstiden 
för månads- och kvartalsstatistiken 

i stort sett oförändrad under 2003 
jämfört med föregående år, men 
däremot förbättrades punktligheten 
markant. För övriga statistikansvariga 
myndigheter fi nns inte underlag för 
en motsvarande jämförelse.

 En aktuell beskrivning av statis-
tiken fanns för knappt hälften av de 
statistikprodukter som publicerades 
under 2003. Andelen bör öka till 
kommande årsrapporter. 

Många myndigheter har inte till-
räcklig kännedom om tidsåtgången 
för uppgiftslämnandet. En uppskatt-
ning av tidsåtgången har dock gjorts. 
Enligt denna har tidsåtgången och 
därmed kostnaderna ökat något. Det-
ta beror till största delen på att några 
undersökningar har tillkommit. 

På uppdrag av regeringen har SCB 
gjort en kartläggning av den offi ciella 
statistiken för att få en uppfattning om 
hur produkterna efterlever kraven på 
att individbaserad statistik skall vara 
uppdelad efter kön om det inte fi nns 
särskilda skäl mot detta. Det är, såvitt 
SCB känner till, inget annat land som 
tidigare har gjort en sådan gransk-
ning. Individbaserad statistik är näs-
tan alltid uppdelad efter kön i någon 
eller några tabeller och diagram, men 
få produkter redovisar uppgifter efter 
kön genomgående i samtliga  tabeller 
och diagram. Skillnader eller likhe-
ter mellan könen kommenteras inte 
heller genomgående i beskrivande 
texter. Betydande möjligheter fi nns 
att förbättra redovisningen. 
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Bakgrund

I samband med den statistik-
reform, som trädde i kraft i 
mitten av 1990-talet, fördelades 

ansvaret för den offi ciella statistiken 
på 25 statliga myndigheter. Den 1 
juli 1994 överfördes därmed stora 
delar av ansvaret för den offi ciella 
statistiken inom avgränsade sektors-
områden från Statistiska centralbyrån 
(SCB) till 24 andra statliga myndig-
heter. SCB fortsatte att ansvara för 
sektorsövergripande statistik medan 
andra myndigheter fi ck ansvaret för 
andra delar av statistiken. Myndighe-
terna och deras ansvarsområden fi nns 
förtecknade och beskrivna i bilaga 1.

Ett av huvudsyftena med statis-
tikreformen 1994 var att öka använ-
darnas infl ytande över statistiken. 
Man förväntade sig att reformen 
skulle leda till att statistiken blev 
mer relevant för användarna, att 
statistiksystemet blev mer fl exibelt 
och att statistikproduktionen blev 
mer effektiv. 

SCB hade redan tidigare, enligt sin 
instruktion, haft ansvar för samord-
ning och bevakning av den offi ciella 
statistiken. Denna roll förstärktes nå-
got bl.a. genom att alla myndigheter 
skulle lämna årliga produktbeskriv-
ningar till SCB för sammanställning 
och publicering.

En utvärdering av 1994 års sta-
tistikreform genomfördes 1998 med 
direktiv från regeringen. Utvärde-
ringen visade att verksamheten med 
den offi ciella statistiken i huvudsak 
fungerat bra även efter reformen. 
Det var främst samordningen av och 
överblicken över statistiksystemet 
som hade försämrats. För att stärka 
samordningen och överblicken över 
systemet föreslog utredningen att 
ett råd för Sveriges offi ciella statistik 
skulle inrättas. 

Ett sådant råd för den offi ci-
ella statistiken inrättades vid SCB år 
2002. Rådet är rådgivande och skall 
behandla principiella frågor om den 
offi ciella statistikens tillgänglighet, 
kvalitet och användbarhet samt frågor 
om att underlätta uppgiftslämnandet. 
Rådet skall årligen utarbeta en rap-
port om den offi ciella statistiken, 
sammanställa en årlig publicerings-
plan och föra en förteckning över 
statistikansvariga myndigheter och 
produkter. Rådet skall också verka 
för samarbete mellan de statistik-
ansvariga myndigheterna samt för 
utveckling och förvaltning av ett 
statistiknätverk.
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Systemets uppbyggnad

R iksdagen har beslutat att det 
i Sverige skall fi nnas offi ciell 
statistik för allmän infor-

mation, utredningsverksamhet och 
forskning. Regeringen avgör i en-
lighet med Riksdagens beslut inom 
vilka ämnesområden och statistik-
områden det skall produceras offi ciell 
statistik och vilka myndigheter som 
skall ha ansvar för statistiken. 

De statistikansvariga myndig-
heterna beslutar om statistikens 
innehåll och omfattning inom sina 
ansvarsområden om inte något annat 
följer av ett särskilt beslut av reger-
ingen. Den statistikansvariga myn-
digheten bestämmer vidare i samråd 
med viktiga användare av statistiken 
och med hänsyn till de krav EU 
ställer, vilka objekt och variabler 
som skall undersökas, vilka statis-
tiska mått och redovisningsgrupper 
som skall användas, periodicitet i 
undersökningar m.m. Statistiken 
skall rymmas inom myndigheternas 
anslagsramar. 

Det är ändamålsenligt att skilja 
mellan Sveriges offi ciella statistik 
(SOS) och systemet för Sveriges 
offi ciella statistik (SOS-systemet). 
Sveriges offi ciella statistik (SOS) 
utgörs av de statistikprodukter och 
den statistik, som de ansvariga myn-
digheterna har beslutat skall vara 
offi ciell. 

I systemet för Sveriges offi ciella 
statistik (SOS-systemet) ingår själva 
statistiken, metadata, produktions-
system, slutliga observationsregister, 
publikationer, enstaka tabeller samt 
databaser. Databaser kan vara inter-
aktiva eller bestå av fasta tabeller som 
användaren inte kan ändra. Systemet 

består också av lagar, förordningar, 
föreskrifter, allmänna råd, riktlinjer, 
verktyg (som är utvecklade för syste-
met såsom metoder, klassifi kationer 
etc.), de statistikansvariga myndig-
heterna, Rådet för den offi ciella sta-
tistiken samt Statistiska centralbyrån 
(SCB) som samordningsansvarig 
myndighet.

Inom systemet för den offi ciella 
statistiken används begreppet statis-
tikprodukt för att beskriva vilken 
statistik som produceras. I princip 
kan en statistikprodukt likställas med 
en statistisk undersökning. Normalt 
fi nns det ett ett-till-ett förhållande 
mellan en statistikprodukt och en 
undersökning som beskrivs i en kva-
litetsdeklaration. Detsamma gäller 
vanligen även för förhållandet mellan 
en rutin för insamling av administra-
tiva uppgifter och en statistikprodukt. 
En speciell typ av statistikprodukter 
är s.k. sekundärpubliceringar, t.ex. 
en årsbok som innehåller statistik 
från fl era undersökningar och där-
med inte går att beskriva i en enda 
kvalitetsdeklaration. 

Den offi ciella statistiken är inde-
lad i 22 olika ämnesområden och 103 
statistikområden. Varje ämnesområde 
är indelat i ett eller fl era statistikom-
råden. Under 2003 var antalet statis-
tikprodukter (inkl. sekundärpubli-
ceringar) 290 stycken av vilka SCB 
producerade drygt 70%. 

Inför 2003 gjordes en översyn av 
SCB:s samtliga produkter bl.a. för 
att få en bättre överblick över pro-
dukternas kostnader och en bättre 
indelning för mer användarvänliga 
kvalitetsdeklarationer. Översynen 
resulterade i att 23 nya produkter 
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Statistikansvariga myndigheter och statistikprodukter 
den 31 december 2003

Statistikansvarig myndighet Antal statistikprodukter som 
myndigheten har ansvar för

Arbetsmiljöverket 4 
Brottsförebyggande rådet 5
Centrala studiestödsnämnden 2

Domstolsverket 1
Ekonomistyrningsverket 2
Finansinspektionen 9

Fiskeriverket 3
Högskoleverket 3
Institutet för tillväxtpolitiska studier 7

Kemikalieinspektionen 6
Konjunkturinstitutet 1
Medlingsinstitutet 15

Naturvårdsverket Indelning på statistikprodukter saknas
Riksförsäkringsverket 18
Riksgäldskontoret 2

Skogsstyrelsen 12
Socialstyrelsen 18
Statens skolverk 16

Statens energimyndighet 13
Statens institut för kommunikationsanalys 14
Statens jordbruksverk 19

Statens kulturråd 6
Statistiska centralbyrån 112
Sveriges lantbruksuniversitet 1
Turistdelegationen 1

Totalt antal statistikprodukter 290

Anm.: I antalet statistikprodukter ingår även sekundärpubliceringar. Register utan egen publicering där 
publiceringen i stället görs i särskilda produkter har inte tagits med  i redovisningen, t.ex. Registret över 
totalbefolkningen.

Systemets uppbyggnad

defi nierades. Endast ett fåtal av dessa 
är helt ny statistik. Även några andra 
myndigheter har anmält enstaka nya 
statistikprodukter.

Idag fi nns det 25 statistikansvariga 
myndigheter i systemet för den of-
fi ciella statistiken. I mars 2003 blev 
Domstolsverket ny statistikansvarig 

myndighet och tog över ansvaret för 
Domstolsstatistiken, vilken Brotts-
förebyggande rådet tidigare hade 
ansvarat för. 
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D en offi ciella statistiken 
regleras av lag, förordning-
ar och föreskrifter. Lagen 

(2001:99) om den offi ciella statistiken 
(statistiklagen) anger att den offi ciella 
statistiken skall fi nnas tillgänglig för 
allmän information, utrednings-
verksamhet och forskning. Den skall 
också vara objektiv och fi nnas allmänt 
tillgänglig. När offi ciell statistik görs 
tillgänglig skall den vara försedd med 
beteckningen Sveriges offi ciella statis-
tik eller en särskilt framtagen symbol 
vars utseende framgår här intill.

Enligt statistiklagen skall också den 
offi ciella statistiken framställas och of-
fentliggöras så att den enskildes per-
sonliga identitet inte röjs. Uppgifter i 
den offi ciella statistiken får inte heller 
sammanföras med andra uppgifter 
i syfte att utröna enskilds identitet. 
För den offi ciella statistiken gäller 
naturligtvis också de bestämmelser 
om sekretess som fi nns i sekretessla-
gen (1980:100) och de bestämmelser 
om skydd mot kränkning av enskilds 
personliga integritet genom behand-
ling av personuppgifter som fi nns i 
personuppgiftslagen (1998:204).

I 13 § statistikförordningen 
(2001:100) anges att:

”Den offi ciella statistiken skall av de 
statistikansvariga myndigheterna do-
kumenteras, kvalitetsdeklareras, samt 
utan avgift offentliggöras och hållas 
allmänt tillgänglig i elektronisk form 
genom ett allmänt nätverk. Statistiska 
centralbyrån får meddela närmare 
föreskrifter efter att ha hört samtliga 
berörda myndigheter. Offi ciell sta-
tistik som även publiceras i tryckta 
publikationer skall tillhandahållas 
länsbibliotek, universitetsbibliotek, 

Lag, förordningar och föreskrifter

statliga högskolebibliotek och Sta-
tistiska centralbyråns bibliotek utan 
avgift”

och i 14 § anges vidare att:

”Individbaserad offi ciell statistik skall 
vara uppdelad efter kön om det inte 
fi nns särskilda skäl mot detta.”

I en bilaga till förordningen anges de 
ämnesområden och statistikområden, 
som ingår i den offi ciella statistiken 
samt de myndigheter som har ansvaret 
för statistiken inom respektive statis-
tikområde. 

I förordningen (1988:137) med 
instruktion för Statistiska central-
byrån framgår bl.a. att SCB skall 
svara för samordning av den statliga 
statistikproduktionen och verka för 
samordning mellan statlig och annan 
statistikproduktion. I 12 § anges att 
det vid SCB skall fi nnas ett råd för 
den offi ciella statistiken och regleras 
sammansättning och uppgifter för 
rådet. 

De statistikansvariga myndigheter-
nas insamling av uppgifter regleras av 
ett fl ertal förordningar. Enligt statis-
tikförordningen 4 § skall uppgifter för 
den offi ciella statistiken samlas in på 
ett sådant sätt att uppgiftslämnandet 
blir så enkelt som möjligt. 

I 27 § verksförordningen (1995:1322)  
anges det att innan en myndighet 
fattar beslut om föreskrifter eller 
all männa råd för uppgiftslämnande 
skall myndigheten dessutom bl.a. ut-

reda såväl kostnadsmässiga som andra 
konsekvenser och dokumentera dessa 
i en problem- och konsekvensanalys 
(PKA-analys). Det framgår i 29 § att 
myndigheten skall se till att de kost-
nadsmässiga konsekvenserna begrän-
sas också när den begär in uppgifter 
eller utövar tillsyn.

Om föreskrifterna kan ha ef-
fekter av betydelse för små företags 
arbetsförutsättningar, konkurrens-
förmåga eller villkor i övrigt skall 
myndigheten också göra en särskild 
konsekvensanalys enligt förordningen 
(1998:1820) om särskild konsekvens-
analys av reglers effekter för små 
 företags villkor. 

Vidare står det i 3 § samrådsförord-
ningen (1982:668) att myndigheter 
som samlar in uppgifter från kom-
muner eller privata näringsidkare 
skall samråda med organisation som 
företräder uppgiftslämnarna. 

Förutom lagar och förordningar 
fi nns föreskrifter och allmänna råd för 
offentliggörandet av offi ciell statistik 
(Statistiska centralbyråns föreskrifter 
och allmänna råd för offentliggörande 
m.m. av offi ciell statistik, SCB-FS 
2002:16) och riktlinjer för beslut om 
innehåll och omfattning av den of-
fi ciella statistiken (Statistiska central-
byrån, oktober 2003). 
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Rådet för den offi ciella statistiken

Rådets ledamöter under 2003 
och mandatperioderna

Svante Öberg Tills vidare
Statistiska centralbyrån

Björn Mårtensson t.o.m. 2003
Centrala studiestödsnämnden

Yvonne Gustafsson t.o.m. 2003
Ekonomistyrningsverket

Ingrid Bonde t.o.m. 2004
Finansinspektionen

Karl Olov Öster t.o.m. 2004
Fiskeriverket

Sigbrit Franke t.o.m. 2005
Högskoleverket

Sture Öberg t.o.m. 2005
Institutet för tillväxt-
politiska studier

statistikansvariga myndigheter. Leda-
möterna förordnas för en tid om högst 
tre år. SCB:s generaldirektör Svante 
Öberg är ordförande och inom rådet 
utses en vice ordförande. Under 2003 
var Sigbrit Franke från Högskoleverket 
vice ordförande. 

Under 2003 har rådet har haft två 
möten, ett i februari och ett i oktober. 
På mötet i februari presenterades bl.a. 
två utredningar som är nära relaterade 
med varandra och har genomförts på 
uppdrag av rådet. Den ena utredningen 
har utförts på SCB och behandlar sam-
körning av mikrodata inom och mellan 
statistikansvariga myndigheter. Rap-
porten ger förslag till förbättringar för 
att man inom systemet skall få ökad 
samsyn när det gäller prövning vid 
utlämnande av data, god överblick av 
tillgängliga data för användarna samt 
ett bättre samarbete kring teknikfrågor 
mellan myndigheterna. 

Den andra utredningen rör sam-
verkan på det produktionstekniska 
området mellan de statistikansvariga 
myndigheterna och har utförts av en 
extern konsult. Ett antal förslag till 
aktiviteter har tagits fram som baserar 
sig på önskemål från de statistikansva-
riga myndigheterna. De fl esta förslagen 
handlar i ett första skede om produk-
tionsinriktade seminarier och work-
shops som SCB skall erbjuda bl.a. inom 
områdena metadata, register, databaser 
och datainsamling. 

För övrigt har rådet fastställt den 
årliga rapporten för 2002 och diskute-
rat innehållet för efterföljande rapport. 
Vidare har rådet behandlat en rapport 
från arbetsgruppen för utlämnande 
av data, ett förslag till riktlinjer för 
beslut om innehåll och omfattning 
av den offi ciella statistiken, ett förslag 
till hantering av förändringar av den 

offi ciella statistiken. Information om 
rådet, ovannämnda rapporter och 
riktlinjer fi nns på SCB:s webbplats.

Rådets arbetsgrupper
Under rådet har fyra arbetsgrupper 
varit verksamma under 2003. Arbe-
tet i samtliga arbetsgrupper inleddes 
under 2002 och de behandlar frågor 
om utlämnande av data, metod- och 
kvalitet, elektronisk publicering samt 
riktlinjer för beslut om innehåll och 
omfattning av den offi ciella statistiken. 
I arbetsgrupperna ingår representanter 
för myndigheterna i rådet samt per-
soner från andra statistikansvariga 
myndigheter, vilka har haft önskemål 
om att delta. Förutom arbetsgrupperna 
fi nns en allmän beredningsgrupp, som 
består av de kontaktpersoner som fö-
reträder myndigheterna i rådet. I be-
redningsgruppen tas frågor upp som 
inte faller inom ramen för arbetsgrup-
perna. Nedan ges en beskrivning av 
det arbete som har utförts under 2003 
i respektive arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen för 
 utlämnande av data 
Arbetsgruppen är permanent och skall 
arbeta med frågor som rör utlämnande 
av data. Enligt direktiven skall arbetet 
bl.a. resultera i en beskrivning av hur 
de statistikansvariga myndigheterna 
gör data tillgängliga för användarna 
och vilka användargrupper som kan 
få tillgång till data. I arbetsgruppens 
uppgifter ingår också att diskutera hur 
man skall hantera avvägningen mel-
lan å ena sidan användarbehoven och 
den nytta som forskning kan ge och 
å andra sidan kraven på sekretess och 
integritetsskydd. Även etiska frågor 
som uppkommer vid utlämnande av 
data skall behandlas.

Rådets uppgifter, sam-
mansättning och verk-
samhet under 2003
Vid SCB inrättades i februari 2002 ett 
råd för den offi ciella statistiken. Rådets 
uppgifter regleras i SCB:s instruktion. 
Rådet är rådgivande och skall behandla 
principiella frågor om den offi ciella 
statistikens tillgänglighet, kvalitet och 
användbarhet samt frågor om att un-
derlätta uppgiftslämnandet. 

Rådet skall årligen utarbeta en rap-
port om den offi ciella statistiken, sam-
manställa en årlig publiceringsplan och 
föra en förteckning över statistikansva-
riga myndigheter och produkter. Rå-
det skall verka för samarbete mellan de 
statistikansvariga myndigheterna samt 
för utveckling och förvaltning av ett 
statistiknätverk.

Rådet består av en ordförande och 
sex andra ledamöter, som är chefer för 
statistikansvariga myndigheter. Vid 
SCB fi nns ett sekretariat för rådet. De 
myndigheter som skall ingå i rådet ut-
ses av SCB efter samråd med samtliga 
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De myndigheter som är represen-
terade i arbetsgruppen är Arbetsmil-
jöverket, Brottsförebyggande rådet, 
Centrala studiestödsnämnden, Finans-
inspektionen, Fiskeriverket, Högskole-
verket, Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, Statistiska centralbyrån, Soci-
alstyrelsen och Riksförsäkringsverket. 
Under hösten 2003 har arbetsgruppen 
överlämnat en rapport till rådet som 
bl.a. beskriver hur de statistikansva-
riga myndigheterna i gruppen gör 
data tillgängliga för användarna. Ar-
betsgruppen har under 2003 haft fyra 
sammanträden.

Arbetsgruppen för elektro-
nisk publicering 
Arbetsgruppens uppgifter är att arbeta 
med både vidareutveckling och för-
valtning av Svenska statistiknätet och 
den vidare frågan elektronisk publice-
ring. Gruppen bör enligt sina direktiv 
verka för en ökad tillgänglighet till 
den offi ciella statistiken via myndig-
heternas webbplatser, t.ex. genom att 
arbeta fram riktlinjer för myndigheter-
nas statistiksidor. Arbetsgruppen skall 
avlämna slutrapport år 2004. 

I arbetsgruppen ingår representanter 
för Arbetsmiljöverket, Centrala studie-
stödsnämnden, Ekonomistyrningsver-
ket, Finansinspektionen, Fiskeriverket, 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Kemikalieinspektionen, Statens kul-
turråd, Riksförsäkringsverket, Social-
styrelsen, Statens skolverk och Statis-
tiska centralbyrån.

Under året har gruppen haft fyra 
möten. Arbetet med att ta fram rikt-
linjer för de statistikansvariga myn-
digheternas statistiksidor har fortsatt 
genom diskussioner om 24-timmars-
myndigheten, arkivering, dokumenta-
tion, tidsserier m.m. För arbetet med 

riktlinjerna har även studier genom-
förts av andra länders webbplatser och 
jämförelser gjorts av olika myndighe-
ters webbplatser.

Arbetsgruppen för metod- 
och kvalitetsfrågor
Gruppen har under 2003 träffats vid 
fyra tillfällen och därutöver ett fl ertal 
gånger i mindre utskottsgrupper för 
speciella insatser. Vid de reguljära 
mötena har en stående punkt varit 
informations- och erfarenhetsutbyte. 
Vid mötena har också olika insatser 
initierats och avrapporterats.

Under året har arbetsgruppen ord-
nat en workshop kring processkart-
läggningar och svarat för programmet 
under en dag med speciell inriktning 
på metod- och kvalitetsfrågor vid den 
årliga SOS-konferensen, se avsnitt om 
samverkan. Dessutom har ett utskott 
arbetat med att planera en kompe-
tenskartläggning som skall omfatta 
de statistikansvariga myndigheterna 
inriktad på dem som arbetar med 
framställningen av den offi ciella sta-
tistiken. Fokus ligger på behoven av 
grund- och vidareutbildning. En enkät 
görs i januari 2004. 

Arbetsgruppen för metod- och kva-
litetsfrågor har fått i uppdrag av rådet att 
undersöka hur man skulle kunna bedö-
ma vad som är en tillräcklig kvalitet för 
offi ciell statistik samt möjligheterna att 
ta fram lämpliga indikatorer för detta. 
Rapportering skall ske till rådet under 
2005. Ett utskott har bildats för att 
arbeta vidare med frågan med utgångs-
punkt i ”Kvalitetsbegrepp och riktlin-
jer för kvalitetsdeklaration av offi ciell 
statistik”, som fi nns i Meddelanden i 
samordningsfrågor (MIS 2001:1).

De myndigheter som under året 
varit representerade  i gruppen är Ar-

betsmiljöverket, Brottsförebyggande 
rådet, Centrala studiestödsnämnden, 
Ekonomistyrningsverket, Fiskeriver-
ket, Institutet för tillväxtpolitiska stu-
dier, Riksförsäkringsverket, Socialsty-
relsen, Statens skolverk och Statistiska 
centralbyrån.

Arbetsgruppen för utarbe-
tande av riktlinjer för beslut 
om innehåll och omfattning 
av den offi ciella statistiken
Direktiven för arbetsgruppen ifråga 
var att ta fram en beskrivning av vilka 
krav som bör ställas på den offi ciella 
statistiken och vilka regler som bör 
styra avgränsningen. Man skulle också 
utarbeta förslag till riktlinjer för hur de 
statistikansvariga myndigheterna bör 
tillämpa dessa regler. Arbetet skulle 
slutföras under hösten 2002. Resul-
tatet av gruppens arbete presenterades 
för Rådet för den offi ciella statistiken 
vid dess möte den 8 oktober 2002 och 
rådet beslutade att de framtagna rikt-
linjerna skulle gälla för avgränsning 
av offi ciell statistik och att de skulle 
vara preliminära under det första året. 
Arbetsgruppen fi ck i uppdrag att följa 
upp tillämpningen av riktlinjerna un-
der det kommande året och vid behov 
föreslå eventuella förändringar innan 
de slutgiltigt fastställs. 

Arbetsgruppen har haft fyra möten 
under 2003. Man har infört begrep-
pet statistik som skattning av statistisk 
storhet i stället för tabell som minsta 
byggsten i systemet. Begreppen sta-
tistikprodukt kontra undersökning 
har också behandlats och rekom-
mendationen är att man använder 
begreppet undersökning i stället för 
statistikprodukt i kommunikation med 
statistikens användare. Frågan om hur 
man ändrar i den offi ciella statistiken 

Rådet för den offi ciella statistiken
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har fått en mer djupgående behandling. 
En del internationella jämförelser har 
gjorts och riktlinjerna har utvecklats 
avseende bl.a. fi nansieringsfrågan, 
preliminär kontra defi nitiv statistik, 
vikten av samråd med olika intres-
senter och hanteringen av tidsserier. 
Rådet fastställde riktlinjerna vid sitt 
möte den 30 oktober 2003.

De myndigheter som har medver-
kat i Arbetsgruppen för utarbetande av 
riktlinjer för beslut om innehåll och 
omfattning av den offi ciella statistiken 
är Arbetsmiljöverket, Centrala studie-
stödsnämnden, Ekonomistyrningsver-
ket, Finansinspektionen, Fiskeriverket, 
Institutet för tillväxtpolitiska studier, 
Riksförsäkringsverket, Skogsstyrelsen, 
Socialstyrelsen, Statens institut för 
kommunikationsanalys och Statistiska 
centralbyrån.

Samverkan 
Förutom det samarbete som sker 
mellan de statistikansvariga myndig-
heterna i rådets arbetsgrupper har 
det också inrättats ett nätverket för 
IT-statistik. Nätverket skall verka för 
samordning av statistik för att beskriva 
det framväxande informationssamhäl-
let. Nätverket syftar till att identifi era 
luckor i statistikverksamheten och att 
minimera dubbelarbete. Detta skall 
ske genom att berörda myndigheter 
skall informera varandra om sin verk-
samhet inom IT-området. Nätverkets 
ordförande är SCB:s generaldirektör. 
Representanter från Institutet för till-
växtpolitiska studier, Statens institut 
för kommunikationsanalys och Statis-
tiska centralbyrån utgör arbetsutskott. 
I nätverket deltar dessutom ett 10-tal 
andra myndigheter. En del är statistik-
ansvariga myndigheter. Tre möten har 
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hållits i arbetsutskottet under året och 
man har diskuterat uppgiften för nät-
verket, förslag till årlig lägesrapport, 
webbpublicering samt planerat en 
workshop om IT-statistik. Dessutom 
har deltagarna informerat om framtida 
planer inom respektive myndighet.

Rådets sekretariat organiserade ett 
studiebesök till Offi ce for National 
Statistics (ONS) i Storbritannien den 
8–9 september 2003 för de statistikan-
svariga myndigheterna. Syftet var att 
studera det engelska statistiksystemet 
National Statistics. Sammanlagt deltog 
34 personer från 11 olika myndigheter. 
Statistiksystemets utformning, webbpu-
blicering, kommunikation med använ-
darna, kvalitetsarbete, metadatasystem 
m.m. presenterades. 

Den andra årliga konferensen om 
den offi ciella statistiken arrangerades 
den 9–10 oktober 2003 på Såstaholm 
i Täby. Syftet med konferensen är att 
den skall ge möjlighet för de som ar-
betar med offi ciell statistik, och även 
andra statistikanvändare och -produ-
center, att träffas och utbyta erfaren-
heter. Ett 60-tal personer deltog. 18 
av de 25 statistikansvariga myndighe-
terna var representerade. Även andra 
myndigheter/organisationer var med 
som Räddningsverket, Integrationsver-
ket, Folkhälsoinstitutet, Landstingsför-
bundet, Svenska Kommunförbundet. 

Konferensens första dag organise-
rades av sekretariatet vid Rådet för 
den offi ciella statistiken och hade en 
generell inriktning på den offi ciella 
statistiken. Presentationer hölls om 
arbetsgruppernas arbete, sekretessfrå-
gor, användarens perspektiv på den 
offi ciella statistiken och det engelska 
statistiksystemet National Statistics. 
Konferensens andra dag organiserades 
av arbetsgruppen för metod- och kvali-

tetsfrågor. Programmet var omfattande 
med parallella sessioner och behandlade 
datainsamling, registerstatistik, mikro-
data och röjandefrågor. Presentationer-
na genomfördes av representanter från 
statistikansvariga myndigheter och av 
internationella föreläsare/experter. 

För de statistikansvariga myndig-
heterna anordnades i april, på Ekono-
mistyrningsverket, en workshop om 
processkartläggningar. Arbetsgruppen 
för metod- och kvalitetsfrågor stod 
för arrangemanget. Cirka 30 personer 
deltog i workshopen, som var upplagd 
som en blandning mellan presentatio-
ner och diskussioner i mindre grupper. 
Förutom ett antal statistikansvariga 
myndigheter som ingår i arbetsgrup-
pen, var också Tullverket inbjuden för 
att berätta om sitt arbete med proces-
sorientering av verksamheten. Lars 
Stigendal från Statens Kvalitets- och 
Kompetensråd (KKR) som lett en stu-
die om ”Processorientering i staten” 
stod för ett inledande avsnitt. En ny 
workshop kring kvalitetsdimensionerna 
planeras till 2004. 

Rådets sekretariat ordnade i decem-
ber ett seminarium benämnt ”Från 
rådata till publicering”. Seminariet är 
ett led i implementeringen av de beslut 
rådet fattade på basis av den tidigare 
nämnda utredningen om produktions-
teknisk samverkan. 

Utöver detta har SCB erbjudit kur-
sen “The Impact of the Measurement 
Process on Survey Responses” samt ett 
antal seminarier i Stockholm respektive 
Örebro. 13 av dessa var metodsemina-
rier som behandlade områden som t.ex. 
statistikhistoria, frågekonstruktion, da-
tainsamling, bortfall i undersökningar 
och analys samt två var IT-seminarier 
om databasreplikering och Data Ware-
house på SCB. 
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gången. Offentliggörandet för en viss 
statistikprodukt kan ske i omgångar. 
Publicering från en produkt kan 
också göras efter offentliggörandet. 
Exempelvis kan en särskild publika-
tion som belyser ett visst problemom-
råde, men där själva statistiken redan 
är offentliggjord, ges ut vid ett senare 
tillfälle. 

Revideringar av publiceringstid-
punkter förs fortlöpande in i planen 
och datum för publicering läggs in 
när publiceringen har ägt rum. Vid 
årets slut har man därmed en förteck-
ning över vad som har publicerats 
under året. 

Punktlighet och 
 framställningstid
En uppföljning har gjorts av offent-
liggörandet för alla statistikprodukter 
och sekundärpubliceringar inom den 
offi ciella statistiken under 2003. 

Framställningstid defi nieras som 
tiden mellan statistikens referenstid-
punkt eller referensperiodens slut och 
första offentliggörande. För månads-
statistiken var framställningstiden 5,6 
veckor i genomsnitt under 2003 och 
för kvartalsstatistiken var den 10,2 
veckor i genomsnitt. 

Med punktlighet avses överens-
stämmelsen mellan planerat och 
faktiskt datum för offentliggörandet. 
Om offentliggörandet har gjorts i 
omgångar har endast det första of-
fentliggörandet ingått i beräkningen. 
Avvikelsen från planerad tidpunkt har 
endast medräknats i de fall offentlig-
görandet skett efter den planerade 
tidpunkten. Offentliggörande före 
planerad tidpunkt har betraktats 
som ett offentliggörande i enlighet 
med planen. Under 2003 kom 76% 

av statistiken ut i tid medan 24% var 
försenad. 

Det är första gången mätningar 
görs för samtliga produkter i den 
offi ciella statistiken. Mätningarna 
kommer i fortsättningen att göras 
årligen.

För att få en jämförelse med före-
gående år redovisas här data från den 
undersökning som SCB har gjort i ett 
antal år. Den avser de publikationer, 
som SCB producerar för egen och 
andra myndigheters räkning. För 
månadsstatistiken var framställnings-
tiden densamma för 2003 som för 
2002, 6,4 veckor i genomsnitt. För 
kvartalsstatistiken minskade fram-
ställningstiden från 11,4 veckor i ge-
nomsnitt 2002 till 10,4 veckor 2003. 
Punktligheten förbättrades markant 
under 2003. Under 2003 var 21 % av 
publikationerna försenade jämfört 
med 34 % 2002.

Elektronisk publicering
Den offi ciella statistiken skall enligt 
statistikförordningen offentliggö-
ras och publiceras i ett elektroniskt 
nätverk. Det Svenska statistiknätet 
(SSN) är en gemensam ingång till 
den offi ciella statistiken. Det inne-
håller länkar till de statistikansvariga 
myndigheternas webbsidor sorterade 
efter ämnes- och statistikområden. 
Svenska statistiknätet förvaltas av 
SCB. Förutom länkar till statistiken 
fi nns också information om hur de 
statistikansvariga myndigheterna nås, 
publiceringsplanen med uppgifter om 

S yftet med rapporten från 
Rådet för den offi ciella 
statistiken är att ge en över-

blick över systemet för den offi ciella 
statistiken och att redovisa i vilken 
utsträckning mål rörande tillgänglig-
het, kvalitet, könsuppdelning m.m. 
uppfylls.

För att kunna belysa detta har sta-
tistikansvariga myndigheter besvarat 
en enkät för varje statistikprodukt rö-
rande dokumentation, användning av 
SOS-loggan och uppgiftslämnandet1). 
Myndigheterna har också lämnat en 
förteckning över sina produkter samt 
uppgifter om kostnader och personal 
som arbetar med den offi ciella statis-
tiken. Som komplement till de här 
uppgifterna har särskilda mätningar 
av punktlighet och framställningstid, 
av dokumentation samt av redovis-
ning på kön i statistiken gjorts. 

Tillgänglighet  
Publiceringsplanen
En av rådets uppgifter är att samman-
ställa en publiceringsplan för den of-
fi ciella statistiken. Publiceringsplanen 
för 2004 redovisades den 22 decem-
ber 2003 på webbplatsen Svenska sta-
tistiknätet och på SCB:s webbplats. I 
planen fi nns en förteckning över all 
offi ciell statistik som planeras publice-
ras under 2004 med länkar till de s.k. 
produktsidorna på SCB:s webbplats 
varifrån det fi nns länkar till statisti-
ken oberoende av vilken myndighet 
som är ansvarig för den. 

För varje statistikprodukt redovisas 
planerat datum för offentliggörande. 
Med tidpunkt för offentliggörande 
avses den tidpunkt då statistiken för 
en viss referenstid publiceras första 

1) Det totala antalet statistikprodukter i en offi ciella 
statistiken var 290 i slutet av 2003.Offentliggöranden 
gjordes för 220 statistikprodukter samt för 16 sekun-
därpubliceringar. Antalet intermittenser, där inget 
offentliggörande förekom under 2003 var 24. För 30 
produkter skedde inget offentliggörande under 2003 
av andra skäl.
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2004 års planerade publicering samt 
länk till Beskrivningar av statistiken 
inkl. kvalitetsdeklaration. 

Samtliga statistikansvariga myndig-
heter presenterar den statistik de an-
svarar för på sina webbplatser. I stort 
sett alla myndigheter har en särskild 
webbsida som benämns statistik el-
ler liknande och fl era har en länk till 
statistiksidan redan på webbplatsens 
ingångssida. Tio myndigheter inklu-
sive SCB publicerade under 2003 sin 
statistik i Statistiska Meddelanden i 
serien Sveriges offi ciella statistik. Det 
är samma antal som under 2002. På 
SCB:s webbplats presenteras varje 
statistikprodukt inom den offi ciella 
statistiken på en s.k. produktsida och 
användarna kan välja att söka statistik 
efter ämnesområden och statistikom-
råden, efter publiceringsform eller via 
några specialingångar. 

I Sveriges statistiska databaser 
(SSD) publiceras nästan alla statistik-
produkter som SCB svarar för samt 
produkter från 14 andra myndigheter, 
vilka har valt att presentera sin sta-
tistik i SSD. För närvarande fi nns ca 
hälften av statistikprodukterna inom 
den offi ciella statistiken i SSD. 

Utöver Sveriges statistiska databa-
ser fi nns databaser bl.a. hos Brotts-
förebyggande rådet, Socialstyrelsen, 
Statens skolverk, Riksförsäkringsver-
ket och Högskoleverket.

Dokumentation
En beskrivning av statistiken inklu-
sive kvalitetsdeklaration skall enligt 
föreskrifterna för den offi ciella statis-
tiken göras för alla statistikprodukter. 
Beskrivningen skall uppdateras för 
varje ny omgång av undersökningen 
som publiceras. En aktuell beskriv-

ning av statistiken fanns för 46% av 
de statistikprodukter som publice-
rades under 2003. I 25% av fallen 
avsåg beskrivningen referensåret för 
den publicering som gjordes 2002, i 
17% av fallen var beskrivningen ännu 
äldre och i 12% av fallen fanns ingen 
beskrivning alls. 

För 2002 användes en annan mät-
metod där varje myndighet tillfråga-
des om det fanns en aktuell beskriv-
ning för den statistik som publicerats 
under det gångna året. En aktuell 
beskrivning av statistiken uppgavs 
fi nnas för 72% av statistikprodukter-
na. Den höga siffran kan bero på att 
man sett det som att beskrivningen är 
aktuell även om den avser ett tidigare 
referensår. Detta kan vara giltigt i de 
fall där förändringarna i undersök-
ningen är obetydliga. 

I föreskrifterna för den offi ciella 
statistiken sägs också att ”Offi ciell 
statistik skall dokumenteras i sådan 
omfattning att framtida användning 
av bevarade datamaterial underlät-
tas.….” Det är ett fåtal produkter för 
vilka en fullständig dokumentation 

av den här typen har gjorts. Målet 
är att alla produkter ska ha en sådan 
dokumentation på sikt. Det är ett 
tidskrävande arbete när man doku-
menterar första gången men därefter 
behövs endast en uppdatering av-
seende de förändringar som görs i 
undersökningarna från år till år. 

Användning av beteckningen 
Sverige offi ciella statistik 
 eller symbol
Enligt 4 § i statistiklagen skall den 
offi ciella statistiken vara försedd med 
beteckningen Sveriges offi ciella sta-
tistik eller den symbol som framgår 
av lagen. 

För offi ciell statistik där SCB har 
statistikansvar publiceras statistik för 
produkterna på de s.k. produktsidor-
na. Tabellerna är i samtliga fall för-
sedda med SOS-symbolen. Statistik 
i form av matriser/tabeller publiceras 
i Sveriges statistiska databaser (SSD) 
på SCB:s webbplats. I samtliga sådana 
fall anges i klartext att tabellerna/
matriserna ingår i SOS.

Beskrivningar av statistiken som var tillgängliga på Internet 
2003-12-31 för statistikprodukter med publicering under 2003

Referensår för beskrivningen Antal beskrivningar Procent

Samma referensår som för den statistik 

som publicerades under 2003 100 46

1 år gammal 54 25

2 år gammal 14 6

3 år gammal 7 3

4 år gammal 13 6

5 år gammal 3 1

6 år gammal 2 1

Ingen beskrivning fi nns för produkten 27 12

Summa 220 100
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En del statistikprodukter för vilka 
SCB har statistikansvar publicerar sta-
tistik i publikationer. Publikationerna 
fi nns i samtliga fall tillgängliga i fulltext 
på SCB:s webbplats. I publikationerna 
anges alltid beteckningen ”Sveriges 
offi ciella statistik” på publikationens 
titelsida, mer sällan vid varje tabell i 
publikationen. Därmed kan sägas att 
vid publicering av offi ciell statistik på 
SCB:s webbplats används beteckningen 
Sveriges offi ciella statistik eller symbo-
len vid samtliga publiceringar.

Statistikansvariga myndigheter, 
förutom SCB, har tillfrågats om de 
använt beteckningen vid publicering 
och hur. Beteckningen eller symbo-
len har använts i 96% av fallen. En 
sammanvägning av de här två grup-
perna med reservation för att olika 
mätmetoder använts, ger resultatet att 
beteckningen Sveriges offi ciella sta-
tistik eller symbolen används vid pu-
bliceringen för 97% av alla produkter 
inom den offi ciella statistiken.

För 2002 mättes användningen för 
all offi ciell statistik med frågan ovan. 
Andelen produkter för vilka beteck-
ningen eller symbolen användes var 
93%.

Uppgiftslämnarna 
I 4 § i statistikförordningen sägs att 
”Uppgifter för den offi ciella statisti-
ken skall samlas in på ett sådant sätt 
att uppgiftslämnandet blir så enkelt 
som möjligt” och enligt SCB:s regle-
ringsbrev för 2003 är målet att kost-
naderna för uppgiftslämnarna skall 
minska.      

Kostnaderna för uppgiftslämnarna 
ökade med totalt 25 miljoner kronor1)

mellan 2002 och 2003. 20,3 miljo-
ner kronor av dessa avser företag och 
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organisationer. För kommuner och 
landsting var ökningen 4,3 miljoner 
kronor.

De uppgifter som redovisas bör 
inte betraktas som en skattning av 
de totala kostnaderna för uppgifts-
lämnandet eftersom bortfallet är 
stort, men de bör kunna användas 
som en indikation på förändringar i 
kostnaderna. 

Den vanligaste orsaken till för-
ändringar i kostnader är föränd-
ringar i urvalet som har orsakat 
såväl ökningar som minskningar i 
kostnaderna. För företag och orga-
nisationer är dock det avgörande för 
skillnader i kostnader mellan de två 
åren att undersökningar har tillkom-
mit. Kostnaden ökade på grund av 
detta med 21 miljoner kronor.

En beräkning av tid för uppgifts-
lämnande har gjorts baserad på de 
produkter där uppgifterna samlas 

Beräknad total kostnad och tid för uppgiftslämnande för den 
 offi ciella statistiken 

Total kostnad Total tid
(mkr)  (tim tusental)

Kategori av uppgiftslämnare 2002 2003 2002 2003

Företag/organisationer 547,9 568,2 913,2 947,0

Statliga myndigheter 0,8 1,1 1,5 2,1

Kommuner och landsting 40,3 44,6 80,5 89,1

Privatpersoner .. .. 71,5 81,2

Övriga .. .. 0,7 0,7

in via direktinsamling eller som en 
kombination av direktinsamling och 
register. Endast undersökningar som 
görs årligen eller oftare ingår i be-
räkningen. Totalt gäller det 141 pro-
dukter inom den offi ciella statistiken. 
Uppgift om tidsåtgång för 2002 och 
2003 har lämnats för 107 av dessa. 
Av de 107 produkterna har 32 pro-
dukter väsentligt ändrade kostnader 
för uppgiftslämnandet mellan 2002 
och 2003. Dessutom har 8 undersök-
ningar tillkommit. 

Målet är att alla myndigheter på 
sikt ska kunna redovisa kostnaderna 
för allt uppgiftslämnande till deras 
offi ciella statistik. Därmed ska de 

Antal produkter fördelade efter orsak till förändrad tidsåtgång för 
uppgiftslämnandet mellan 2002 och 2003

Orsak till förändring Ökad uppgiftstid Minskad uppgiftstid

Urvalsförändring 17 12

Förändring i svarstid 1 2

Förändring i urval och svarstid 0 0

Nya undersökningar 8 0

Summa 26 14

1) Vid beräkning av kostnaderna har 600 kronor 
 använts som timkostnad för företag och organisatio-
ner och 500 kronor för statliga myndigheter, kommu-
ner och landsting. Det är en anpassning till timkost-
nader som tillämpats i andra motsvarande samman-
hang. Regeringskansliet har använt timkostnaden 
600 kronor vid beräkning av uppgiftslämnarkostna-
der för företag. 
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totala kostnaderna också kunna re-
dovisas. Bortfallet i underlaget för 
beräkningarna var förra året så stort 
för statistikansvariga myndigheter, 
förutom SCB, att ingen redovisning 
gjordes för hela statistiksystemet. 
SCB har däremot mätt uppgiftsläm-
narkostnaderna tidigare. I september 
2003 skickades en PM till alla statisti-
kansvariga myndigheter med råd om 
hur man kan gå tillväga för att mäta 
tidsåtgången för uppgiftslämnandet. 

Könsuppdelning 
i statistiken
Statistiska centralbyrån (SCB) har i 
regleringsbrevet för 2003 fått följande 
uppdrag:

SCB skall redovisa en samlad 
analys och bedömning av jäm-
ställdhetsstatistikens omfattning. 
Redovisningen skall innehålla en 
kartläggning över vilka statistik-
produkter som saknar könsupp-
delning.

I regeringens skrivelse ”Jämt och stän-
digt. Regeringens jämställdhetspolitik 
med handlingsplan för mandatpe-
rioden (Skr. 2002/03:140)” fi nns en 
handlingsplan för jämställdhet för i 
stort sett alla politikområden. För po-
litikområdet Effektiv statsförvaltning 
står att läsa: ”… Enligt regeringens 
uppfattning är statistik en viktig för-
utsättning för att förbättra möjlighe-
terna att identifi era jämställdhetspro-
blem, följa upp jämställdhetsarbete 
och kraven på integrering inom alla 
politikområden både nationellt och 
regionalt samt öka kunskapen om 
jämställdhetsläget inom olika sam-

hällsområden. Alla statistikansvariga 
myndigheter har ett ansvar att erbju-
da användarna statistik som möjliggör 
detta. SCB har ett särskilt ansvar för 
utbildning av användare och produ-
center av jämställdhetsstatistik.”

Bakgrund
I propositionen ”Delad makt – delat 
ansvar” (prop.1993/94:147) formule-
rades den första skrivningen om krav 
på könsuppdelad statistik. Motivet var 
att ”kvinnors och mäns villkor i sam-
hälle, i arbetsliv och i familj måste 
göras synliga och beaktas inom alla 
samhällsområden. Ett villkor för 
detta är att all statistik är könsuppde-
lad och lättillgänglig för användarna. 
Förbättringar måste göras både vad 
gäller innehåll och presentation.” 
Formuleringen ledde till att en para-
graf (då 10 §, senare 14 §) i statistik-
förordningen infördes. 14  § lyder: 
Individbaserad offi ciell statistik skall 
vara uppdelad efter kön om det inte 
fi nns särskilda skäl mot detta. 

År 1995 hölls FN:s fjärde kvinno-
konferens i Peking. Deltagarländerna 
undertecknade en plan för fortsatt 
arbete för att förbättra villkoren 
för i första hand kvinnorna. Planen 
innehåller ett antal strategiområden 
att arbeta för. Ett fl ertal paragrafer rör 
statistik och ansvar för statistik inom 
alla strategiområden. 

Ett strategiskt mål är att producera 
och sprida data och information som 
fördelats efter kön för planering och 
utvärdering. Här ges exempel på 
några viktiga paragrafer1) som rör 
åtgärder som skall vidtas.

206 §  Av nationella, regionala och 
internationella statistiktjänster och 

relevanta regeringsorgan och FN-or-
gan, i samarbete med organisationer 
för forskning och dokumentation, i 
deras respektive ansvarsområde:
a) Verka för att statistik samlas in, 
analyseras och presenteras efter kön 
och ålder och återspeglar problem och 
frågeställningar som har betydelse för 
kvinnor och män i samhället.
b) Samla in, ställa samman, analysera 
och med regelbundna mellanrum 
presentera data som fördelats efter ål-
der, kön, socioekonomiska och andra 
relevanta indikationer, inklusive antal 
personer att försörja, att användas i 
planering och vid genomförande av 
politik och program.

207 § Av regeringar:
a) Svara för en regelbunden publika-
tion av statistik som fördelas efter 
kön och som presenterar och tolkar 
aktuella data om kvinnor och män 
i en form som lämpar sig för en stor 
mängd användare som inte är spe-
cialiserade.
b) Se till att producenter och an-
vändare av statistik i varje land re-
gelbundet granskar om det offi ciella 
statistiksystemet är tillfredsställande 
samt i vilken mån det täcker skillna-
derna mellan kvinnor och män och 
vid behov utarbeta en plan för att 
förbättra det.
Det är alltså främst 207 b §  som reg-
leringsbrevet syftar till att följa upp. 

Det har inte kommit till SCB:s 
kännedom att något annat land i värl-
den har granskat det offi ciella statistik-
systemet utifrån kravet på könsupp-
delning av statistiken. Att Sverige 

Den offi ciella statistiken

1) Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet. 
Ny serie II:51. Stockholm 1996



18

därför är unikt i detta avseende kan 
utan vidare framhållas. Införandet av 
14 § (se ovan) i statistikförordningen 
är idag en viktig del i detta. I Kanada 
arbetar man med en liknande lydelse.

I propositionen ”Delad makt 
– delat ansvar” framförs också att 
strategin gender mainstreaming skall 
användas för att uppnå jämställd-
hetsmålen. Strategin, som även FN 
antog vid kvinnokonferensen 1995, 
innebär att jämställdhetsperspekti-
vet införlivas på alla nivåer och i alla 
steg av beslutsprocessen inom samt-
liga politikområden. I Sverige kallas 
strategin Jämställdhetsintegrering 
(Regeringskansliet) eller Jämtegre-
ring (kommuner). Arbetet med att 
införliva jämställdhetsintegrering 
inom alla politikområden pågår sedan 
2002 inom Regeringskansliet.

Hur ser det ut idag?
Under hösten har SCB gjort en kart-
läggning av den offi ciella statistiken 
för att få en uppfattning om hur pro-
dukterna efterlever 14 §. Totalt berörs 
289 produkter. Av dessa redovisar 111 
produkter uppgifter om individer, 
direkt eller indirekt. 151 produkter 
samlar inte in uppgifter om individer 
och 27 produkter utesluts ur under-
sökningen p.g.a. att de är vilande, 
uppgifter saknas e.d. Intressant blir 
då att fördjupa sig i de 111 produkter 
som samlar in uppgifter om individer. 
Dessa produkter betraktas som indi-
vidbaserade. 

Produkter som omfattades av 
kartläggningen1)

Typ av produkt Antal

Individbaserad statistik 111
Direkt 79
Indirekt 32

Ej individbaserad statistik 151

Bortfall p.g.a. vilande, saknas, m.m. 27

Samtliga produkter 289

1) Populationen hämtad från SCB:s produktdata-
bas i juni 2003.

SCB:s webbplats, vars indelning är 
upplagd efter ämnesområde, har 
varit utgångspunkten för kartlägg-
ningen. Nästan samtliga produkter 
som tillhör den offi ciella statistiken 
fi nns på ett systematiskt sätt inlagda 
med länkar till respektive ansvarig 
myndighet. Med två undantag, So-
cialstyrelsen och Statistiska centralby-
rån, återfi nns varje myndighet inom 
endast ett ämnesområde.

Individbaserad statistik produceras 
av 17 statistikansvariga myndigheter. 
Produkter som betraktas som direkt 
individbaserade är t.ex. befolknings-
statistik, de fl esta produkter inom 
ämnesområdena Utbildning och 
forskning och Socialförsäkring. 
Produkter som indirekt betraktas 
som individbaserade är t.ex. statistik 
över hushåll, konjunkturstatistik och 
statistik som mäter årsverken. Det 
innebär inte att dessa produkter alltid 
saknar uppgift om kön.

Produkter som hör till direkt 
individbaserad statistik är nästan 
alltid uppdelade efter kön i någon 
eller några tabeller och diagram. Få 
produkter redovisar uppgifter efter 
kön genomgående i samtliga tabel-
ler och diagram och med kön som 
övergripande indelningsgrund. En 

fullständig redovisning kräver också 
redovisning efter kön i beskrivande 
texter. 

Statistikresultat presenteras i form 
av pressmeddelande, Statistiska med-
delanden (SM) eller motsvarande, på 
webbplatsen i form av tabeller eller 
diagram, i mer påkostade publika-
tioner samt i databaser, t.ex. Sveriges 
statistiska databaser (SSD), Högskole-
verkets NU-databas, Socialstyrelsens 
databas. I kartläggningsarbetet har 
alla dessa typer av presentationssätt 

Uppgifter efter kön med kön 
som övergripande indelnings-
grund2) i tabeller och diagram 
efter publiceringsform

Presentations- Procentuell
form fördelning

SSD eller andra databaser

Alltid 51
Ibland 27
Aldrig 22
Bastal 45

SM eller motsvarande

Alltid 8
Ibland 79
Aldrig 13
Bastal 53

Pressmeddelande

Alltid 9
Ibland 77
Aldrig 15
Bastal 47

Övrig webbpublicering

Alltid 30
Ibland 54
Aldrig 16
Bastal 81

Annan publicering

Alltid 14
Ibland 76
Aldrig 10
Bastal 51

2) Med ”övergripande indelningsgrund” menas 
att alla resultat redovisas uppdelade på kvinnor 
och män i tabeller och diagram, såväl för enskil-
da variabler som för kombinationer av variabler.

Den offi ciella statistiken
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Kostnader och personal år 2003

Statistikansvarig Total Års-
myndighet kostnad personer

(mkr) (antal)

Arbetsmiljöverket 4,6  1
Brottsförebyggande rådet 6,0  11
Centrala studiestödsnämnden 2,3  3

Domstolsverket 0,3  <1
Ekonomistyrningsverket 0,3  <1
Finansinspektionen 11,4  3

Fiskeriverket 1,5  <1
Högskoleverket 11,8  5
Institutet för tillväxtpolitiska studier 14,0  6

Kemikalieinspektionen 1,2  2
Konjunkturinstitutet 1,7  <1
Medlingsinstitutet 36,0  1

Naturvårdsverket 0,0  <1
Riksförsäkringsverket 0,7  1
Riksgäldskontoret 0,0 1) <1

Skogsstyrelsen 9,4  12
Socialstyrelsen 24,0  30
Statens skolverk 26,2  6

Statens energimyndighet 10,3  1
Statens institut för kommunikationsanalys 19,0  5 2)

Statens jordbruksverk 29,0  15

Statens kulturråd 1,8  <1
Statistiska centralbyrån 426,6  768 3)

Sveriges lantbruksuniversitet 24,3  35
Turistdelegationen 4,5  1

Summa 666,9  910 4)

1) Marginalkostnaden för den offi ciella statistiken 
är försumbar.

2) Tre årspersoner avser arbetet med den offi ciella 
statistiken för Statens institut för kommunikations-
analys och två årspersoner avser det arbete som 
Luftfartsverket, Banverket och Vägverket lägger 
ned på offi ciell statistik.

3) 675 årspersoner avser SCB:s produktion av den 
statistik som SCB själv ansvarar för och 93 årsper-
soner avser den statistik som SCB producerar på 
uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter.

4) Antal årspersoner om angivits till <1 har räknats 
som 0,5 vid summeringen.

studerats. Bästa redovisning sker i 
SSD eller motsvarande. I fl era data-
baser saknas möjlighet att välja kön.

Pressmeddelanden skall vara korta. 
Det medför ofta att könsredovisning 
utesluts och massmedia får ingen in-
formation om hur resultaten ser ut för 
kvinnor och män. I SM eller mot-
svarande publiceringsform kan samt-
liga tabeller vara könsuppdelade men 
textavsnitten saknar helt eller delvis 
redovisning efter kön. En grov bild 
av resultatet av kartläggningen ges i 
tabellen på förra sidan.

Det är vanligt att resultatredo-
visningen presenteras för samtliga 
och kvinnor. Det innebär att män 
är osynliga i statistiken och resul-
taten måste beräknas för dem. En 
annan tolkning kan vara att kvinnor 
framstår som problemgrupp eftersom 
de särredovisas. Om en redovisning 
presenteras efter kön är både kvinnor 
och män lika synliga i statistiken.

Kartläggningen visar att könsredo-
visning ofta saknas för barn, ungdo-
mar och utländska medborgare alter-
nativt personer med svensk/utländsk 
bakgrund. De behandlas nästan alltid 
som könsblinda grupper. Det gäller 
oavsett ämnesområde. 

Under kartläggningsarbetet har 
SCB haft kontakt med de fl esta pro-
duktansvariga eller kontaktpersoner 
vid statistikansvariga myndigheter. 
Syftet har varit att delge resultatet av 
kartläggningen och att få synpunkter. 
Det har också lett till samtal kring 
förbättring av redovisning efter kön 
i olika medier. Ett exempel på det 
är Skolverket som har för avsikt att 
så snart som möjligt påbörja ett för-
bättringsarbete av presentationen av 
statistiken med avseende på kön.

En mer utförlig rapport kommer 
att f ärdigställas i slutet av februari 
2004.

Kostnader och personal 
Den totala kostnaden för den offi -
ciella statistiken i Sverige beräknas 
för 2003 uppgå till 666,9 miljoner 
kronor. Kostnaderna har ökat med 
3 % mellan 2002 och 2003. Sju av de 
statistikansvariga myndigheterna har 
minskat resurserna för offi ciell sta-
tistik under 2003 jämfört med 2002 

och 13 myndigheter har lagt ner mer 
resurser på den offi ciella statistiken. 
SCB:s anslagsökning är 7,5 %. 

910 personer inom myndigheterna 
arbetar med att ta fram den offi ciella 
statistiken. Här ingår inte det antal 
personer inom företag utanför myn-
dighetssfären som producerar offi ciell 
statistik eller utför annat arbete inom 
den offi ciella statistiken på uppdrag 
av en myndighet. Antal årspersoner 
defi nieras som totala antalet nedlagda 
timmar på offi ciell statistik dividerat 

Den offi ciella statistiken
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med genomsnittliga antalet timmar 
som en heltidsarbetande arbetar vid 
myndigheten. 

En tredjedel av myndigheterna 
använder endast egna administrativa 
register för statistikproduktionen och 
har endast redovisat marginalkostna-
den för att göra beräkningar och 
publicera statistiken. Övriga myn-
digheter gör särskilda studier för att 
få in statistikunderlaget eller har en 
kombination av registerdata och sär-
skilda studier för sin statistik.

I kostnaderna ingår för SCB:s del 
samtliga anslagsfi nansierade kostnader 
samt kostnader för samordning av den 
offi ciella statistiken. 

Myndigheterna har också haft 
varierande principer när det gäller 
redovisning av kostnaderna för of-
fi ciell statistik när statistiken också 
används för statistik för myndighe-
tens egen verksamhet. Vissa myndig-
heter har redovisat hela eller delar av 

kostnaden som kostnader för offi ciell 
statistik medan andra endast har re-
dovisat marginalkostnader för den 
offi ciella statistiken. Knappt hälften 
av myndigheterna har med alla ty-
perna av kostnader i sin redovisning 
och ett par har bara med löner och 
sociala avgifter. 

Till myndigheterna lämnades föl-
jande anvisning inför kartläggningen 
av kostnader och antal årspersoner: 
Myndighetens kostnader utgörs av 
kostnaden för hela processen för 
framtagning av statistiken; plane-
ring, produktion, publicering, arbete 
med upphandling, kommunikation 
med användare av statistiken samt 
det belopp som betalas till produ-
centerna. För statistik som baserar 
sig på myndighetens egna adminis-
trativa register inberäknas endast de 
marginalkostnader för registret som 
beror av statistikproduktionen. Myn-
digheten fi ck också i en lista markera 

vilka typer av kostnader som ingick 
enligt följande: myndighetsledning, 
ekonomi, juridik, vaktmästeri, IT, 
avdelnings-/enhetsgemensamma 
kostnader, lokaler, telefon, kompe-
tensutveckling, intern och extern 
informationsverksamhet, porto samt 
gemensamma utvecklingssatsningar.

Den offi ciella statistiken
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De statistikansvariga 
myndigheterna
I statistikförordningen förtecknas de 
statistikansvariga myndigheterna och 
vilka statistikområden de har ansvar 
för i den offi ciella statistiken. Nedan 
görs en redovisning av myndigheter-
nas departementstillhörighet. Där-
efter beskrivs de 25 statistikansvariga 
myndigheternas verksamhetsområde, 
statistikverksamhet och huvudsakliga 
användare av statistiken. I systemet 
för offi ciell statistik fi nns många re-
gister som ligger till grund för den 
statistik som produceras. Dessa ingår 
ej i beskrivningen. För respektive 
myndighet redovisas dessutom den 
totala kostnaden för offi ciell statistik 
samt antalet årspersoner som arbetar 
med den. Redovisningen av myndig-
heterna sker i bokstavsordning.

De statistikansvariga myndigheternaDe statistikansvariga myndigheterna

Statistikansvariga myndig heter 
efter departements tillhörighet

Departement
• Tillhörande myndigheter

Finansdepartementet
• Ekonomistyrningsverket
• Finansinspektionen
• Konjunkturinstitutet
• Riksgäldskontoret
• Statistiska centralbyrån

Näringsdepartementet
• Arbetsmiljöverket
• Institutet för tillväxtpolitiska studier
• Medlingsinstitutet
• Skogsstyrelsen
• Statens energimyndighet
• Statens institut för kommunikations-

analys
• Turistdelegationen

Justitiedepartementet
• Brottsförebyggande rådet
• Domstolsverket

Socialdepartementet
• Riksförsäkringsverket
• Socialstyrelsen

Utbildningsdepartementet
• Centrala studiestödsnämnden
• Högskoleverket
• Statens skolverk

Jordbruksdepartementet
• Fiskeriverket
• Statens jordbruksverk
• Sveriges lantbruksuniversitet

Miljödepartementet
• Kemikalieinspektionen
• Naturvårdsverket

Kulturdepartementet
• Statens kulturråd

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets (AV) uppgift är 
att se till att arbetsmiljö- och arbets-
tidslagstiftningar efterlevs samt till viss 
del tobakslagen och miljöbalken vad 
avser vissa frågor om genteknik och 
bekämpningsmedel. Arbetsmiljöverket 
skall också meddela föreskrifter och all-
männa råd med stöd av arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen samt i begränsad 
omfattning enligt miljöbalken. Verket 
skall också ge råd och upplysningar 
samt sprida information.

Statistikområden:
Arbetsmiljö
I området ingår den årliga undersök-
ningen om arbetsorsakade besvär som 
bl.a. ger information om hur många som 
angivit olika besvär av arbetet under en 
viss period. Vidare ingår arbetsmiljöun-
dersökningen som utförs vartannat år 
och som belyser fysiska och psykoso-
ciala arbetsmiljöförhållanden och dess 
förändringar över tid. 

Arbetsskador
I Arbetsskador, preliminära uppgifter, 
redovisas de preliminära siffrorna för 
anmälda arbetssjukdomar och arbetso-
lyckor för ett år samt utvecklingen av 
dessa på övergripande nivå. I Arbets-
sjukdomar och arbetsolyckor (från 
och med 2004 Arbetsskador) redovisas 
årligen de slutliga siffrorna för anmälda 
arbetssjukdomar och arbetsolyckor, deras 
sjuktal samt relationen till de sysselsatta 
på detaljerad nivå.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering särskilt Närings-
departementet, Arbetsmiljöinspektionen, 
arbetsmarknadens parter och bransch-
organisationer, arbetslivs- och arbets-
miljöforskare, företagshälsovården samt 
studerande, allmänhet och massmedia.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 4,6 mkr

Antal årspersoner: 1
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De statistikansvariga myndigheterna

Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 
till uppgift att vara ett centrum för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet 
inom hela rättsväsendet och bidra till 
kunskaps- och metodutveckling inom 
rättsväsendets myndigheter. BRÅ:s upp-
gift är också att aktivt stödja de lokala 
brottsförebyggande råden och verka för 
att deras verksamhet utvecklas och kva-
liteten höjs. Vid sidan av den offi ciella 
statistiken skall BRÅ även fungera som 
ett expertorgan och bistå rättsväsendets 
myndigheter med kunskap om brottsut-
vecklingen och dess orsaker.  

Statistikområden:
Brott
För att ge en bild av brottslighetens 
struktur, nivå, utveckling och regionala 
fördelning tas årlig statistik tas fram om 
anmälda brott (även månatlig), uppkla-
rade brott, misstänkta personer och deras 
brottsdeltagande.

För brott lagförda personer
Statistik produceras om de personer 
som av åklagare eller i domstol be-
dömts vara skyldiga till brott. Statistiken 
ger information om bl.a. gärningsmän-
nen, utvecklingen och tillämpningen 
av påföljdssystemet. En mer detaljerad 
beskrivning tas fram om personer som 
lagförts för narkotikabrott bl.a. med 
uppgifter om preparat. Statistiken inom 
området är årlig.

Kriminalvård
Inom området produceras årlig statistik 
om personer intagna i kriminalvårds-
anstalt, personer övervakade inom kri-
minalvårdens frivårdsorganisation samt 
personer intagna i häkte.

Återfall i brott
Någon offi ciell statistik har inte pro-
ducerats under 2003 men arbete har 
bedrivits med att utveckla en ny statis-
tik över återfall i brott som kommer att 

produceras löpande fr.o.m. år 2004. Sta-
tistiken över återfall i brott syftar till att 
ge en uppfattning om andelen personer 
som återfaller i brott efter en lagföring. 
Begreppet lagföring omfattar fällande 
domar i tingsrätt, godkända strafföre-
lägganden och åtalsunderlåtelser.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, andra besluts fattare 
och anställda inom rättsväsendet, brotts-
förebyggande aktörer, forskare, massme-
dia och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 6,0 mkr

Antal årspersoner: 11

Centrala studiestöds-
nämnden

Centrala studiestödsnämndens (CSN) 
huvuduppgift är att bevilja studiestöd 
i form av bidrag och lån samt att ha 
hand om återbetalning av studielån. 
CSN administrerar även lån till hemut-
rustning för fl yktingar och vissa andra 
utlänningar.

Statistikområden:
Studiestöd
Statistik presenteras över tilldelning av 
studiestöd och redovisningen sker per 
läsår. Dessutom tas statistik fram om 
återbetalningar av studiestöd och den 
redovisas per kalenderår.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, myndigheter, forskare 
och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
statistik: 2,3 mkr

Antal årspersoner: 3
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Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverkets (ESV) huvud-
uppgift är att utveckla den ekonomiska 
styrningen av staten. ESV skall förse re-
geringen med beslutsunderlag om den 
statliga ekonomin och medverka till 
att utveckla och förbättra metoderna 
för resultatstyrning och fi nansiell styr-
ning i staten på både myndighets- och 
regeringsnivå. ESV:s uppgift är också 
att erbjuda statliga myndigheter bra 
ekonomi- och personaladministrativa 
system samt erbjuda stöd inom sitt om-
råde. Vid sidan av den offi ciella statisti-
ken publicerar även ESV bl.a. prognoser 
på Statsbudgeten samt statistik avseende 
den statliga sektorn för nationalräken-
skapsändamål.

Statistikområden:
Utfallet av statsbudgeten 
Tidsserier tas fram om det slutliga ut-
fallet avseende statsbudgetens inkomster, 
utgifter och saldo på årsbasis. 

Taxering
Inom området produceras statistik över 
taxeringsutfallet som skall ge en sam-
manfattning av inkomst- och förmögen-
hetstaxeringen. Periodiciteten är halvår.

Statistikens användare:
Riksdag, regering, myndigheter, forskare 
och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 0,3 mkr

Antal årspersoner: <1

Finansinspektionen

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet 
för fi nansiella företag inklusive försäk-
ringsföretagen och marknadsplatser. 
Det övergripande målet är att bidra till 
fi nanssektorns stabilitet och effektivitet 
samt verka för ett gott konsumentskydd. 
Finansinspektionen övervakar att gällan-
de regler följs, identifi erar och analyserar 
utvecklingstendenser på fi nansmarkna-
den och bedömer det ekonomiska läget 
i de enskilda företagen, branscherna och 
på fi nansmarknaden i sin helhet.

Statistikområden:
Finansräkenskaper
Finansräkenskaperna speglar den ekono-
miska utvecklingen i Sverige.

Aktieägarstatistik
Statistik över aktieägandet i Sverige tas 
fram.

Finansiella företag utom försäkring
Statistik över tillgångar, skulder och 
resultatposter m.m. inklusive diverse 
specifi kationer i företagen på fi nans-
marknaden produceras kvartalsvis res-
pektive årligen.

Försäkring
På årsbasis redovisas uppgifter om de 
större försäkringsbolagens resultat- och 
balansräkning. Information erhålls även 
av resultatanalysen d.v.s. resultatet upp-
delat efter försäkringsgren. Kvartalsvis 
inhämtas uppgifter om bolagens pla-
ceringar i olika former av tillgångsslag 
uppdelade på olika kategorier av lånta-
gare. Uppgifter fi nns också om bolagens 
fi nansiella skulder indelade i långivar-
kategorier samt periodens direkt- och 
totalavkastning.

De statistikansvariga myndigheterna

Domstolsverket

Domstolsverket (DV) skall i adminis-
trativt hänseende leda och samordna 
verksamheten inom domstolsväsendet. 
DV skall meddela föreskrifter och all-
männa råd samt se till att verksamheten 
bedrivs effektivt.  Vidare skall DV vara en 
drivande och stödjande kraft i reformar-
betet inom domstolsväsendet. 

Statistikområden:
Domstolarnas verksamhet
Årlig statistik framställs om mål och 
ärenden vid de allmänna domstolarna, 
de allmänna förvaltningsdomstolarna 
samt ärenden vid hyres- och ärende-
nämnderna.

Statistikens användare:
Riksdag, regering, domstolar, myndig-
heter, forskare och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 0,3 mkr

Antal årspersoner: <1
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De statistikansvariga myndigheterna

Finansinspektionen forts.

Statistikens användare:
Riksdag, regering särskilt Finansdepar-
tementet, bedömare av den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige, Konjunkturinsti-
tutet, Riksbanken samt forskare, mass-
media, allmänheten. Statistik som rör 
de fi nansiella företagen används av dem 
själva och branschorganisationer, inves-
terare, ratingföretag, utländska aktörer, 
forskare, allmänheten.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 11,4 mkr

Antal årspersoner: 3,0

Fiskeriverket

Fiskeriverket är den centrala statliga 
myndigheten för fi skevård och fi ske 
i Sverige. Fiskeriverkets uppgift är att 
verka för en god fi skevård, en effektiv 
fi skenäring och ett utvecklat fritidsfi ske, 
samt främja den biologiska mångfalden 
för ett rikt och varierat fi skbestånd. En 
ytterligare uppgift är att genomföra den 
nationella delen av EU:s gemensamma 
fi skeripolitik.

Statistikområden:
Fiske
Statistiken över saltsjöfi skets fångster är 
månatlig och belyser avkastningen från 
det förvärvsmässigt bedrivna havsfi sket, 
dels fångstmängder per havsområden, 
dels ilandförda kvantiteter och deras 
försäljningsvärden i första handelsle-
det. Statistiken om yrkesmässigt fi ske i 
sötvatten framställs årsvis och inhämtas 
från fi skare i de fyra stora sjöarna Vä-
nern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren samt 
från övriga inlandsvatten där yrkesfi ske 
bedrivs. 

Vattenbruk
Vattenbruk - akvakultur - omfattar od-
ling av alla slags djur och växter i vatten. 
Statistiken är årlig och belyser produk-
tionen inom svenskt vattenbruk samt 
speglar vattenbrukets företagsstruktur. 

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, länsstyrelser, centrala 
och regionala fi skeriorganisationer, 
Sveriges producentorganisationer, in-
ternationella organisationer, massmedia 
och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
statistik: 1,5 mkr

Antal årspersoner: <1

Högskoleverket 

Högskoleverket följer upp den svenska 
högskolan i ett nationellt och inter-
nationellt perspektiv. Verket utvärderar 
kvaliteten i högskolans utbildningar 
samt bedömer utländska examina. Vidare 
utövar verket tillsyn samt informerar om 
högre studier. 

Statistikområden:
Högskoleväsende
Högskolestatistiken belyser förändringar 
i sökande, antagna och examinerade 
inom både grund- och forskarutbild-
ningen. Social bakgrund och utländsk 
bakgrund beaktas. För grundutbild-
ningen belyses även genomströmning 
och studenternas resultat. Vidare tas 
statistik fram om personal anställda vid 
universitet och högskolor. Produkterna 
är årliga.

Statistikens användare: 
Regering, riksdag, myndigheter, orga-
nisationer, företag, forskare, studerande, 
massmedia och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
statistik: 11,8 mkr

Antal årspersoner: 5
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De statistikansvariga myndigheterna

Institutet för tillväxtpolitiska studier 

Institutet för tillväxtpolitiska studier 
(ITPS), är en statlig myndighet med an-
svar för omvärldsanalyser, utvärderingar 
och statistik. ITPS förser det politiska 
beslutssystemet med omvärldsanalyser av 
villkoren för tillväxtpolitik så att besluts-
fattare får aktuell kunskap och kan ställa 
krav på förändringar. Analyserna avser 
utvecklingen både internationellt och i 
Sverige. ITPS genomför utvärderingar 
för att dra lärdom av hittills genomförda 
närings- och regionalpolitiska åtgärder, 
i Sverige och internationellt. ITPS är 
ansvarig myndighet för delar av Före-
tagsstatistiken. 

Statistikområden:
Nystartade företag
Området omfattar två årliga produkter, 
Nystartade företag i Sverige och Upp-
följning av nystartade företag – tre år 
efter start.

Internationella företag
Undersökningarna är med ett undantag 
årliga och omfattar utlandsägda företag 
som har verksamhet i Sverige, svensk-
ägda företag som har dotterbolag i ut-
landet, forskning och utveckling i inter-
nationella företag (vartannat år) och en 
strukturstudie av näringslivet i Sverige 
som visar det ekonomiska beroendet av 
olika företagsgrupper, internationella 
och hemmamarknadsföretag.

Konkurser och offentliga ackord
Konkursstatistiken är både årlig och 
månatlig. Inom området tas även årlig 
statistik fram om offentliga ackord för 
företag och privatpersoner. 

Statistikens användare:
Riksdag, regering, centrala myndig-
heter, regionala myndigheter, forskare 
och utredare.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 14,0 mkr

Antal årspersoner: 6

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen (KemI) är den 
centrala tillsynsmyndigheten med ansvar 
för kemikaliekontrollen. Myndigheten 
arbetar enligt Miljöbalken med inspek-
tioner av importörer och tillverkare av 
kemikalier och med godkännande av de 
bekämpningsmedel som får användas i 
Sverige. Vid KemI förs register över ke-
mikalier. Nationellt arbete är också väg-
ledningen av lokala tillsynsmyndigheter 
liksom det kontinuerliga arbetet med 
att minska riskerna vid kemikaliehan-
tering. Stor del av myndighetens arbete 
sker inom europeiska gemenskapens 
olika organ med expertdeltagande vid 
riskbedömningar, klassifi ceringar och 
användningsbegränsningar. Myndighe-
tens arbete fi nansieras genom avgifter 
för importörer och tillverkare av ke-
miska produkter.

Statistikområden:
Kemikalier, försäljning och 
 användning
Statistik tas fram baserad på Kemikalie-
inspektionens produktregister och regis-
ter över bekämpningsmedel. Redovis-
ning sker årligen av försäljning, import, 
tillverkning, faroklasser och användning 
för ämnen och kemiska produkter.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering särskilt Miljödeparte-
mentet, myndigheter, forskare och stu-
derande, massmedia, allmänhet, företag 
och branschorganisationer.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 1,2 mkr

Antal årspersoner: 2
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De statistikansvariga myndigheterna

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutets (KI) huvudsakliga 
uppgift är att utarbeta analyser, progno-
ser och medelfristiga kalkyler över den 
samhällsekonomiska och statsfi nansiella 
utvecklingen som är tillförlitliga och 
lämpliga som beslutsunderlag. I KI:s 
uppgifter ingår också modell- och 
 metodutveckling. Vid sidan av den offi -
ciella statistiken publicerar KI även bl.a. 
Konjunkturbarometern.

Statistikområden:
Hushållens inköpsplaner
Hushållens inköpsplaner är en månatlig 
tendensundersökning riktad mot hus-
håll. Undersökningen belyser attityder 
och förväntningar om den egna ekono-
min och Sveriges ekonomi, samt avsikter 
rörande olika köp och sparande.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, prognosmakare och 
analytiker inom bank- och fi nanssfär, 
organisationer samt forskare och all-
mänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 1,7 mkr

Antal årspersoner: <1

Medlingsinstitutet

En huvuduppgift för Medlingsinstitutet 
(MI) är att verka för en väl fungerande 
lönebildning. Medlingsinstitutet är den 
centrala myndigheten för den statliga 
medlingsverksamheten och ansvarar för 
att medla i tvister på arbetsmarknaden. 
Medlingsinstitutet är statistikansvarig 
myndighet för den offi ciella lönesta-
tistiken.

Statistikområden:
Löner och arbetskostnader
I området ingår en årlig individbaserad 
lönestrukturstatistik för tjänstemän res-
pektive arbetare i privat sektor, i lands-
ting, i primärkommuner samt i statlig 
sektor. Denna statistik, som till stor del 
baseras på parternas förhandlingsstatis-
tik, ger information om löner efter bl.a. 
näringsgren, ålder, kön, yrkesgrupp och 
utbildningsnivå. För samma sektorer 
görs även en månatlig konjunkturlöne-
statistik. Med undantag för statlig sektor 
bygger denna på summariska uppgifter. 
Statistiken ger, genom att den successivt 
kompletteras med uppgifter om retro-
aktiva löneutbetalningar, en god bild av 
löneförändringarna.

I arbetskostnadsindex (AKI) för 
arbetare respektive tjänstemän privat 
sektor ingår löneuppgifter från kon-
junkturlönestatistiken. Härtill kommer 
arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal 
samt semesterlön, sjuklön m.m. I första 
hand har indexet använts i samband med 
indexreglering i avtal.

Dessutom görs två intermittenta EU-
underökningar vart fjärde år. Labour 
Cost Survey (LCS), som gjordes för år 
2000, är en omfattande undersökning 
av olika lönekostnader. Structure of 
Earnings Survey (SES), som gjordes för 
2002, uppvisar en hel del likheter med 

den svenska strukturlönestatistiken, men 
ställer dessutom krav på ytterligare in-
formation. Viktigast är härvid  uppgifter 
om bonus av olika slag.

Statistikens användare:  
Riksdag, regering särskilt Finansdepar-
tementet, arbetsmarknadens parter, fors-
kare, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, 
Eurostat, OECD, JämO, allmänheten, 
företag m.m.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 36,0 mkr

Antal årspersoner: 1
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Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är regeringens centrala 
miljömyndighet som ska vara pådrivande 
och samlande i arbetet för ett stärkt och 
breddat miljöansvar i samhället. Myn-
dighetens stöd till andra aktörer i deras 
miljöarbete går i första hand ut på att 
utveckla och förmedla kunskap, formu-
lera krav och ambitionsnivåer samt följa 
upp och utvärdera. Statistikproduktio-
nen styrs i hög grad av den internatio-
nella rapporteringen och uppföljningen 
av miljömålen. De senaste åren har 
naturvårdsverkets statistik både utökats 
och omformats till följd av förändrade 
krav. Under denna period har insatserna 
koncentrerats på att förbättra statistikens 
relevans. Naturvårdsverket avser att un-
der 2004 se över om den här statistiken 
i framtiden ska vara offi ciell statistik, för 
att på så sätt vidareutveckla statistiken i 
första hand avseende tillgänglighet och 
kvalitetsbeskrivningar. Inga statistikpro-
dukter har därför anmälts för år 2003 
och bakåt.

Statistikområden:
Utsläpp
Statistiken för utsläpp är uppdelad efter 
recipient, dvs. utsläpp till luft och till 
vatten. Utsläpp till luft belyser årligen 
nationella utsläpp som påverkar luft-
kvalitet och klimat. De luftföroreningar 
som redovisas är bland andra SOx, NOx, 
NMVOC, ammoniak, POPs, partiklar 
kolmonoxid m.m. Klimatpåverkande 
gaser som redovisas är CO2, lustgas, 
metan, F-gaser m.m.

Statistiken för utsläpp till vatten sam-
manställs i stort sett årligen. De ämnes-
grupper som redovisas har övergödande 
verkan och vissa farliga ämnen som be-
döms ha allvarlig ekotoxisk verkan, samt 
även syreförbrukande ämnen. 

Belastning
Statistiken beskriver belastningen på 
havet av fosfor, kväve, organiska ämnen, 
metaller samt i görligaste mån fördel-
ningen av belastningens ursprung s.k. 
källfördelning. Periodiciteten är varje 
respektive vart tredje år beroende på 
område. 

Avfall
Under 2003–2010 kommer statistiken 
för avfall att genomgå en omfattande 
utbyggnad och omformning. Statistikens 
utformning styrs av den nya EU-förord-
ningen för avfallsstatistik (nr 2150/2002). 
Första år för publicering är 2006. I nu-
läget är statistikproduktionen begränsad 
till att beskriva årligt uppkomna och 
återvunna mängder förpackningsavfall, 
insamlade och behandlade mängder 
hushållsavfall samt till en intermittent 
undersökning om genererade mängder 
industriavfall. Statistiken publiceras i 
huvudsak som internationell statistik 
via Eurostat/OECD.

Miljötillstånd
Tidsserier för centrala miljökvalitetspa-
rametrar för uppföljning av miljömålen 
och för internationell rapportering för 
områdena sötvatten, skog, luftkvalitet, 
miljögifter samt kust och hav tas fram 
årligen eller med längre tidsintervall 
beroende på naturtyp. I samband med 
indikatorutveckling för miljömålen blir 
statistik för fl er naturtyper aktuellt.

Miljöbalkens tillämpning
Statistik för miljösanktionsavgifter tas 
fram. Naturvårdsverket avser att ta 
fram statistik även för andra områden 
när det gäller miljöbalkens tillämpning, 
bl.a. miljöbrott och tillståndsbeslut har 
diskuterats. Under 2004 planeras en för-
studie för att ta reda på vilken statistik 
som behövs. 

Statistikens användare:
Riksdag, regering, olika EU-organ, 
internationella organisationer, miljö-
myndigheter, kommuner, universitet, 
högskolor, forskare, konsulter, miljö-
organisationer, branschorganisationer, 
allmänhet och massmedia.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 0 mkr

Antal årspersoner: <1
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Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket (RFV), försäk-
ringskassorna och Premiepensions-
myndigheten administrerar tillsammans 
socialförsäkringarna. RFV svarar under 
regeringen för bland annat tillsyn och 
utvärdering av försäkringskassornas och 
PPM:s verksamhet och allmänna råd till 
verksamheten. Verket skall säkerställa lik-
formighet och kvalitet i handläggningen 
av försäkrings- och bidragsärenden. 
Riksförsäkringsverket svarar också för 
socialförsäkringens omfattande data-
system.

Statistikområden:
Stöd till barnfamiljer 
Årlig statistik framställs över assistanser-
sättning, bilstöd, bostadsbidrag, föräldra-
försäkring och underhållsstöd med fl era 
förmåner. Statistiken visar bland annat 
antal personer/hushåll som erhåller 
ersättning, utbetalda belopp och antal 
ersatta dagar.

Stöd vid sjukdom och handikapp
Årlig statistik produceras över sjukpen-
ning, sjuk- och aktivitetsersättning, reha-
biliteringspenning, arbetsskadesjukpen-
ning m.m. Dessutom tas statistik fram 
över sjuklön från arbetsgivare. Statistiken 
visar bland annat antal personer, utbe-
talade belopp och antal ersatta dagar, 
avslutade och pågående sjukfall samt 
ohälsomåtten sjuktal, sjukpenningtal och 
ohälsotal. 

Stöd vid ålderdom
I området ingår årlig statistik över gamla 
och nya pensionssystemet. Inom det nya 
systemet fi nns förmånerna ålderspen-
sion, efterlevandepension, bostadstillägg 
m.m. Statistiken visar bland annat antal 
personer och utbetalade belopp. För 
premiepensionssystemet fi nns statistik 
över antal pensionssparare, fondfördel-
ning och marknadsvärde.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, försäkringskassorna, 
myndigheter, massmedia, forskare och 
allmänhet.  

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 0,7 mkr

Antal årspersoner: 1

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret (RGK) är statens 
fi nansförvaltning. RGK förvaltar och 
fi nansierar statsskulden genom att låna 
på den svenska och internationella rän-
temarknaden. Målet för statsskuldsför-
valtningen är att skulden skall förvaltas 
så att kostnaden för skulden minimeras 
samtidigt som risken i förvaltningen 
beaktas.

Statistikområden:
Statlig upplåning och statsskuld
Statistik produceras över utfallet av 
statens nettolånebehov som bygger på 
de statliga betalningar som gjorts under 
en månad. Statens nettolånebehov är 
det samma som statsbudgetens saldo 
men med omvänt tecken. Inom om-
rådet framställs även statistik över den 
svenska statsskulden som innehåller en 
sammanställning av de statsobligationer, 
statsskuldsväxlar och andra fi nansie-
ringsinstrument som RGK vid var tid 
har utestående. Statistikprodukterna är 
månatliga.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, fi nansmarknaden, 
myndigheter, massmedia och allmän-
het.

Total kostnad för offi ciell 
statistik: 0 mkr1)

Antal årspersoner: <1

1)   Marginalkostnaden för den offi ciella statistiken 
är försumbar.
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Skogsstyrelsen

Skogsvårdsorganisationen, den gemen-
samma beteckningen för Skogsstyrelsen 
och de tio regionala skogsvårdsstyrelser-
na, verkar för att skogsbruket utvecklas 
enligt den av regering och riksdag 
beslutade skogspolitiken. Skogsvårds-
organisationens grundläggande uppgift 
är att göra en lämplig avvägning mellan 
de två jämställda skogspolitiska målen, 
produktionsmålet och miljömålet. Skogs-
styrelsen är en nationell sektorsmyndig-
het för skogen. Myndigheten har bl.a. 
till uppgift att verka för en rik och 
varierad skogsmiljö, bedriva skoglig 
prognosverksamhet samt ha tillsyn över 
virkesmätningen.

Statistikområden:
Produktion i skogsbruket
Statistik över skogsvård, avverkning och 
andra åtgärder i skogsbruket tas fram 
genom årliga undersökningar. I en sär-
skild undersökning, Polytax, undersöks 
hur skogsägarna klarar av miljöhänsyn 
och föryngringsåtgärderna i samband 
med föryngringsavverkning. Dessutom 
framställs statistik över faktorer som har 
påverkan på utvecklingen i skogsbruket 
såsom kostnader, virkespriser och leve-
ranser av skogsplantor. De fl esta av dessa 
undersökningar är årliga förutom statis-
tiken över leveransvirkespriser och lager 
av massaved och fl is som är kvartalsvisa.

Sysselsättning i skogsbruket
Årliga undersökningar genomförs för 
att belysa sysselsättningen i skogsarbete 
bland skogsentreprenörer, skogsbolag 
och privata skogsägare.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, myndigheter, före-
trädare för skogsbruk och skogsindustri, 
skogsägare, forskare, arbetsmarknadens 
parter, skolor, massmedia och allmän-
het. 

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 9,4 mkr

Antal årspersoner: 12

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (SoS) är central förvalt-
ningsmyndighet för verksamhet som 
rör socialtjänst, hälso- och sjukvård och 
annan medicinsk verksamhet, tandvård, 
hälsoskydd, smittskydd, stöd och service 
till vissa funktionshindrade samt frågor 
om alkohol och missbruksmedel, allt i 
den utsträckning det inte är en uppgift 
för någon annan statlig myndighet att 
handlägga sådana ärenden. Socialstyrel-
sen skall verka för god hälsa och social 
välfärd samt omsorg och vård av hög 
kvalitet på lika villkor för hela befolk-
ningen.

Statistikområden:
Hälsa- och sjukdomar
Området omfattar ett fl ertal årliga pro-
dukter. Statistik från patientregistret 
innehåller uppgifter om sjukdomar, 
skador och operationer på patienter 
vårdade i sluten sjukvård på svenska 
sjukhus. Statistik tas också fram över 
legalt utförda aborter. Syftet är att till-
handahålla kunskapsunderlag för utvär-
dering av abortförebyggande arbete och 
för forskning samt statistik för allmän 
samhällsinformation. Dessutom produ-
ceras statistik om amningen i Sverige där 
uppgifter redovisas om andel ammade 
barn vid en veckas, två, fyra och sex 
månaders ålder. Statistik framställs även 
om assisterad befruktning som omfattar 
uppgifter från påbörjade behandlingar 
till födda barn. Assisterad befruktning är 
ett samlingsnamn för de olika metoder 
som fi nns att sammanföra spermier och 
ägg i syfte att hjälpa ett infertilt par att 
få barn. Statistik om cancer tas fram som 
innehåller uppgifter om antalet nya di-
agnostiserade fall, den åldersstandardise-
rade incidensen  (antal nya fall per invå-
nare och år) samt prevalens (förekomst 
av sjukdomen vid en viss tidpunkt). 
Statistik tas också fram från Medicinska 
födelseregistret bl.a. med syftet att ge 
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Socialstyrelsen forts.

underlag för analyser av risker för kvin-
nan och barnet under graviditet, förloss-
ning och nyföddhetsperioden.  

Hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen har beslutat att fr.o.m. 
2004 ersätta den s.k. ”Hälso- och sjuk-
vårdsstatistisk årsbok” med fyra statistisk-
produkter, ekonomi, personal, läkemedel 
samt hälso- och sjukvårdsverksamheter 
inklusive tandvård. Dessa kommer att 
webbpubliceras. Publikationer kommer 
att innehålla uppgifter dels från Social-
styrelsen, dels från andra källor såsom 
SCB, Landstingsförbundet, kvalitetsre-
gister m.m.

Dödsorsaker
Dödsorsaksstatistiken tillhandahåller data 
om den orsaksspecifi ka dödligheten och 
ger därmed underlag bl.a. för förebyg-
gande arbete och utvärdering av olika 
insatser inom hälso- och sjukvården.

Individ- och familjeomsorg
Statistikområdet omfattar ett fl ertal 
årliga produkter. Statistiken över barn 
och unga belyser omfattningen av 
vissa individinriktade insatser för barn 
och unga under 21 år med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Statistik om ekonomiskt bistånd 
publiceras dels kvartalsvis dels som års-
statistik. Familjerättsstatistiken omfattar 
bl.a. uppgifter om barn som varit ak-
tuella för samarbetssamtal, utredningar 
om omvårdnad, boende och umgänge 
samt antalet medgivandeutredningar 
i anslutning till internationella adop-
tioner. Dessutom tas statistik fram om 
vuxna missbrukare och övriga vuxna 
vilken belyser omfattningen av en stor 
del av de insatser som kommunerna är 
ansvariga för. Statistiken över insatser till 
övriga vuxna avser insatser till personer, 
21 år eller äldre, med psykiska eller so-
ciala problem som inte är relaterade till 
missbruk. 

Äldre- och handikappomsorg
Statistiken över insatser för funktions-
hindrade personer belyser omfattningen 
av vissa kommunala insatser enligt so-
cialtjänstlagen samt hälso- och sjuk-
vårdslagen till personer yngre än 65 år. 
Statistiken över äldres vård och omsorg 
innehåller uppgifter om omfattningen 
av vissa kommunala insatser enligt soci-
altjänstlagen samt hälso- och sjukvårds-
lagen till personer 65 år och äldre. Båda 
produkterna redovisar uppgifter bl.a. 
om hemtjänst, hemsjukvård, boende i 
särskilda boendeformer, dagverksam-
het och korttidsboende. Statistiken över 
insatser till äldre och funktionshindrade 
publiceras årligen. 

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, kommuner, landsting, 
forskare, organisationer, allmänhet och 
massmedia.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 24,0 mkr

Antal årspersoner: 30

Statens skolverk

Statens skolverk är central myndighet 
för det offentliga skolväsendet, försko-
leverksamheten, skolbarnsomsorgen och 
vuxenutbildningen. 

1 mars 2003 delades Statens skolverk 
i två myndigheter - Statens skolverk 
och Myndigheten för skolutveckling. 
Statens skolverk har ansvar för den of-
fi ciella statistiken.

Statens skolverk skall bland annat
• genom utbildningsinspektion granska 
kvaliteten i skolväsendet och ha tillsyn 
enligt 3 §,
• följa upp och utvärdera skolväsendet, 
förskoleverksamheten och skolbarns-
omsorgen,
• kontinuerligt se över kursplaner och 
betygskriterier,
• ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, 
för handikappfrågor med anknytning 
till sitt verksamhetsområde och - i den 
mån uppgiften inte ankommer på Spe-
cialpedagogiska institutet eller Myndig-
heten för skolutveckling - inom ramen 
för detta ansvar vara samlande, stödjande 
och pådrivande i förhållande till övriga 
berörda parter.

Myndigheten för skolutveckling skall 
stödja huvudmäns och lokala enheters 
arbete med lokal verksamhetsutveckling 
i förskola, skola och vuxenutbildning.

Statistikområden:
Skolväsende och barnomsorg
För alla verksamhetsformer (förskole-
verksamhet, skolbarnsomsorg, förskole-
klass, grundskola, särskola, specialskola, 
gymnasieskola, kompletterande utbild-
ningar, svenska för invandrare, kommu-
nal vuxenutbildning, särvux (särskola för 
vuxna), nationellt centrum för fl exibelt 
lärande samt svensk utbildning i utlan-
det) samlas statistik in om organisation, 
personalresurser, verksamheternas kost-
nader samt vissa resultat som betygs-
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resultat och provresultat. Uppgifterna 
samlas in årligen för alla huvudmän, 
kommunala såväl som enskilda.

Statistikens användare:
Riksdag, regering, myndigheter, fors-
kare, huvudmännen för barnomsorg, 
skola och vuxenutbildning samt de 
verksamma i skolor och barnomsorg, 
massmedia och allmänheten.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 26,2 mkr

Antal årspersoner: 6

Statens skolverk forts. Statens energimyndighet

Energimyndigheten arbetar för ett 
tryggt, miljövänligt och effektivt energi-
system i Sverige och är landets centrala 
myndighet för energifrågor. Myndighe-
ten stöder ett stort antal forsknings- och 
utvecklingsprogram på energiområdet i 
nära samarbete med universitet, hög-
skolor och näringsliv. Förnybara ener-
gikällor och effektiv energianvändning 
är exempel på verksamhetsområden. 
Energimyndigheten arbetar både natio-
nellt och internationellt för att minska 
energisektorns klimatpåverkan. Utveck-
lingen på energimarknaderna analyseras 
kontinuerligt. Energimyndigheten utö-
var tillsyn över nätföretagens verksamhet 
och verkar för effektivare energimark-
nader. Myndigheten har också ett stort 
ansvar för systemet med elcertifi kat, bl.a. 
för godkännande av anläggningar, kon-
troll av deklarationer och uppföljning 
av systemet.

Statistikområden:
Tillförsel och användning av energi
Inom området produceras ett fl ertal 
produkter: Årlig energistatistik för små-
hus, fl erbostadshus och lokaler, månatlig 
elstatistik, månatlig bränsle-, gas- och 
lagerstatistik, kvartalsvis bränslestatistik, 
årlig energistatistik (el, gas och fjärr-
värme) samt oljeleveranser som är en 
årlig kommunvis redovisning.

Energibalanser 
Här beskrivs för år och kvartal hela 
energifl ödet för olika energibärare från 
utvinning och import, via omvandling 
fram till inhemskt nyttjande och ex-
port.

Prisutvecklingen inom energi-
området
Årlig statistik över priser på elenergi och 
på överföring av el (nättariffer) framställs. 
Dessutom görs statistik om energipriser 
på naturgas och el (halvår).

Statistikens användare:
Riksdag, regering särskilt Näringsdepar-
tementet, myndigheter med intressen på 
energiområdet. Andra användare är 
Konjunkturinstitutet, oljebolag, kraft-
producenter, branschorganisationer, före-
 tag, kommuner, massmedia och allmän-
het.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 10,3 mkr

Antal årspersoner: 1
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Statens institut för kommunikationsanalys 
Statens institut för kommunikations-
analys (SIKA) är en myndighet inom 
transport- och kommunikationssektorn. 
Myndigheten har tre huvudsakliga an-
svarsområden: Dessa är att vara utred-
ningsorgan åt regeringen, att utveckla 
prognos- och planeringsmetoder samt 
att vara ansvarig myndighet för offi ciell 
statistik inom området.

Statistikområden:
Vägtrafi k
Års- och kvartalsstatistik tas fram över 
inrikes och utrikes trafi k med svenska 
lastbilar. Fordonsstatistik produceras för 
år och kvartal som innehåller uppgifter 
om bestånd och förändringar av vägtra-
fi kfordon. I området ingår även årlig sta-
tistik om vägtrafi kskador med uppgifter 
om polisrapporterade vägtrafi kolyckor.

Bantrafi k
I området ingår den årliga produkten 
Bantrafi k som innehåller infrastruktur, 
fordonspark, trafi k, transporter, syssel-
sättning, olyckor och miljöpåverkan.

Sjöfart
Års- och kvartalsstatistik över utrikes 
och inrikes trafi k med fartyg tas fram 
och den belyser gods- och passagerar-
omsättning i de svenska hamnarna. Pro-
dukten Svenska och utländska fartyg i 
svensk regi är årlig och innehåller bl.a. 
uppgifter om det svenskregistrerade far-
tygstonnaget samt uppgifter om det ton-
nage som svenska rederier kontrollerar. 
Produktionen av statistik om kostnader 
och intäkter för rederier återupptogs 
2003 efter att ha varit nedlagd två år.

Luftfart
Den årliga luftfartsstatistiken innehåller 
uppgifter om fl ygplatser, luftfartyg, tra-
fi k, transporter, olyckor, miljöpåverkan 
samt internationella uppgifter.

Postverksamhet
I området ingår den årliga produkten 
Postverksamhet som innehåller statistik 

om företag, ekonomi, sysselsättning, tra-
fi k och infrastruktur.

Televerksamhet
Årlig statistik framställs om televerksam-
het som belyser infrastruktur, operatörer, 
trafi kvolym och ekonomi.

Kommunikationsvanor
I området ingår följande produkter: 
RES, som är en årlig undersökning 
av svenskars resande och förfl yttningar 
i trafi kmiljö. Upphandling av en ny 
undersökning som även innehåller 
uppgifter om individers övriga kom-
munikationsvanor genomfördes under 
2003 och datainsamlingen startade i 
oktober.

Varufl ödesundersökningen är inter-
mittent och undersöker ankommande 
och avgående sändning från arbets-
ställen inom branscherna utvinning 
av mineraler, tillverkningsindustri och 
partihandel. Dessutom ingår registerdata 
för vissa areella näringar. Under 2003 
genomfördes förberedelser för 2004 års 
undersökning.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, forskare, myndigheter, 
internationella organ, branschorganisa-
tioner, näringarna, studerande, allmänhet 
och massmedia.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 19,0 mkr

Antal årspersoner: 51)

 Statens jordbruksverk 

Jordbruksverket är regeringens ex-
pertmyndighet på det jordbruks- och 
livsmedelspolitiska området och har 
ett samlat sektorsansvar för jordbruk, 
trädgård och rennäring. Det innebär 
bland annat att verket följer, analyserar 
och håller regeringen informerad om 
utvecklingen inom näringarna samt 
verkställer de politiska besluten inom 
verksamhetsområdet. En av verkets hu-
vuduppgifter är administration av EU:s 
jordbrukspolitik. 

Statistikområden:
Jordbrukets struktur
Årlig redovisning görs av arealanvänd-
ning och djurhållning inom jordbruket. 
Ungefär vartannat år redovisas jord-
bruksföretagen efter storlek, driftsin-
riktning, belägenhet m.m.

Jordbrukets produktion
Årlig statistik tas fram om skördar samt 
både årlig och månatlig statistik om slakt 
och produktion av mjölk och mejeri-
produkter.

Sysselsättning i jordbruket
Redovisning sker intermittent av ar-
betskraften i jordbruket fördelad efter 
arbetstider och kön (intermittent).

Jordbrukets ekonomi
Här redovisas (a) värdet av jordbruks-
sektorns produktion och kostnader för 
denna produktion, (b) intäkter och kost-
nader för grupper av jordbruksföretag 
samt (c) totala inkomster för jordbrukar-
hushållen. Undersökningarna är årliga.

Prisutveckling i jordbruket
Här ingår producentpriser på jordbruks-
produkter och priser på jordbrukets 
produktionsmedel samt prisindexserier 
inom dessa båda områden. Statistiken är 
månatlig och årlig.1) Tre årspersoner avser arbetet med den offi ciella 

statistiken för Statens institut för kommunikations-
analys och två årspersoner avser det arbete som 
Luftfartsverket, Banverket och Vägverket lägger ned 
på offi ciell statistik.
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Statistikens användare: 
Riksdag, regering, myndigheter med 
anknytning till jordbruks- och livsmed-
elssektorerna, branschorganisationer och 
branschföretag, forskare, massmedia och 
allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 29,0 mkr

Antal årspersoner: 15

Statens jordbruksverk 
forts.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har ansvar för att för-
verkliga den statliga kulturpolitik som 
beslutats av regering och riksdag. Kul-
turrådet har som övergripande mål att:
• genom bidragsgivning, information, 

samverkan och andra åtgärder främja 
konstnärlig och kulturell förnyelse, 
främja kulturarvet och bruket av det 
inom konstarterna, folkbiblioteksvä-
sendet och museerna samt vidga del-
aktigheten i kulturlivet och stimulera 
till eget skapande,

• bidra till att utveckla samspelet mellan 
de statliga, regionala och kommunala 
instanserna i syfte att slå vakt om en 
nationell kulturpolitik, främja kulturell 
mångfald och geografi sk jämlik fördel-
ning av kulturutbudet,

• verka för att kulturpolitiska aspekter 
på utvecklingen beaktas inom andra 
samhällsområden,

• främja kulturpolitisk utvecklingsverk-
samhet samt förbättra metoderna för 
uppföljning och utvärdering av kul-
turpolitiken i syfte att öka och sprida 
den samlade kunskapen inom kultur-
området.

Statens kulturråd har ansvar för konst-
områdena teater, dans, musik, litteratur, 
folkbibliotek, kulturtidskrifter samt 
museer, utställningar och bildkonst. En 
av huvuduppgifterna är att fördela stats-
bidrag inom dessa områden.

Statistikområden:
Bibliotek
Årlig statistik om utlåning, mediebe-
stånd, personal, ekonomi m.m. tas fram 
för kommunala folkbibliotek, skolbiblio-
tek och forskningsbibliotek.

Kulturmiljövård
Kulturmiljöstatistiken är intermittent 
och belyser samhällsinsatser, arkeologiska 
utgrävningar m.m. 

Museer
Årlig statistik över museer och konst-
hallar ger information om samlingar, 
utställningar, besök, personal och eko-
nomi.

Studieförbund
Statistik om studiecirklar och kultur-
program produceras för år och redovisar 
antal arrangemang och deltagare efter 
studieförbund, ämne, län och kommun.

Samhällets kulturutgifter
Statens, kommunernas och landstingens 
kulturinsatser redovisas och även den 
privata kulturkonsumtionen. Under-
sökningen genomförs vartannat år.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering särskilt Kulturdeparte-
mentet, kulturmyndigheter, kommuner, 
landsting, kulturinstitutioner, bildnings-
organisationer, forskare, massmedia och 
allmänheten.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 1,8 mkr

Antal årspersoner: <1



35

B
IL

A
G

A
 1

B
IL

A
G

A
 1

De statistikansvariga myndigheterna

Statistiska centralbyråns (SCB) uppgif-
ter är att utveckla, producera och sprida 
statistik och att samordna och stödja det 
svenska systemet för offi ciell statistik 
samt medverka aktivt i det internatio-
nella statistiska samarbetet.

I sin anslagsroll har myndigheten 
ansvar för att producera offi ciell statistik 
inom ett fl ertal områden; arbetsmarknad, 
befolkning, boende, byggande och be-
byggelse, handel med varor och tjänster, 
hushållens ekonomi, levnadsförhållan-
den, medborgarinfl ytande, miljö, natio-
nalräkenskaper, näringsverksamhet, of-
fentlig ekonomi, priser och konsumtion, 
utbildning och forskning. I anslagsrollen 
har SCB också ansvar för att genomföra 
andra uppgifter, som statsmakterna har 
gett, bl.a. rörande samordning av den 
svenska offi ciella statistiken.

I sin uppdragsroll producerar SCB 
offi ciell statistik för andra statistikan-
svariga myndigheter och annan statistik 
som ligger nära kärnverksamheten. SCB 
genomför även vissa andra uppgifter, 
bl.a. i samband med företags- och äk-
tenskapsregistren och bedriver interna-
tionell konsultverksamhet.

Statistikområden:
Sysselsättning, förvärvsarbete och 
arbetstider 
Inom området produceras Kortpe-
riodisk sysselsättningsstatistik (KS) för 
varje kvartal som snabbt och med hög 
precision skall beskriva förändringarna 
av antalet anställda på detaljerad närings-
grens- och regional nivå. Dessutom tas 
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS) fram som innehåller årlig in-
formation om sysselsättning, pendling, 
näringsstruktur, personalstrukturen i 
företag och på arbetsställen samt belyser 
händelser och fl öden på arbetsmark-
naden. Yrkesstatistik från yrkesregistret 
framställs och syftar i första hand till 
att ge årlig information om den arbe-
tande befolkningens fördelning på olika 

Statistiska centralbyrån 

yrkesgrupper samt att belysa yrkesut-
vecklingen inom olika branscher och 
samhällssektorer.

Lönesummor
I området ingår statistik som belyser 
kvartalsvis nivå och utveckling av 
lönesummor, arbetsgivaravgifter och 
preliminär A-skatt från skattedeklaratio-
nerna. Även årlig kontrolluppgiftsbaserad 
löne  summestatistik tas fram och syftet är 
bl.a. att ge en bild av de skattepliktiga 
lönernas och sociala ersättningarnas 
fördelning och utveckling. 

Arbetskraftsundersökningar
Statistiken är månatlig och beskriver 
utvecklingen på arbetsmarknaden i 
termer av sysselsättning, arbetslöshet, 
arbetade timmar m.m.  AKU är den 
viktigaste källan för att löpande under 
året beskriva utvecklingen på arbets-
marknaden. 

Vakanser och arbetslöshet
Kvartalsvis produceras konjunktursta-
tistik över vakanser som beskriver ef-
terfrågan på arbetskraft och presenterar 
uppgifter om lediga jobb och vakanser 
fördelat på näringsgren, region och 
storleksklass. 

Befolkningens storlek och 
 förändringar 
Befolkningsstatistiken belyser årligen 
folkmängdens storlek och förändring-
arna i befolkningen. Den baseras på 
registret över totalbefolkningen som 
är en kopia av skattemyndigheternas 
personregister.

Befolkningens sammansättning
Den ovan nämnda Befolkningsstatis-
tiken beskriver under detta område 
befolkningens sammansättning. Statistik 
tas fram över tätorternas arealer och 
befolkning och småorternas arealer 
och befolkning. Periodiciteten är vart 
femte år för respektive undersökning. 
Även de tidigare folk- och bostads-
räkningarna (FoB) 1960–1990 ingår i 
statistikområdet.

Befolkningsframskrivningar
Årligen görs framskrivningar av Sveri-
ges befolkning fördelad på ålder och kön 
som underlag för samhällsplanering. 

Invandring och asylsökande
Årlig statistik tas fram som beskriver in-
/utvandring och asylsökande efter ett 
fl ertal egenskaper, t.ex. kön, ålder och 
medborgarskap. 

Bostadsbyggande och ombyggnad
Bostadsbyggnadsstatistik produceras både 
för år och kvartal och ger information 
om bostadsbyggandets utveckling med 
avseende på påbörjade och färdigställda 
bostadslägenheter fördelat på hustyper 
samt nytillskottet av bostäder med 
avseende på ägarkategorier och upp-
låtelseformer samt lägenheternas och 
husens utformning. I statistikområdet 
ingår dessutom statistik avseende om-
byggnad och rivning av fl erbostadshus 
(år/kvartal), som ger information om 
antalsmässiga och kvalitetsmässiga för-
ändringar i bostadsbeståndet.

Bygglovsstatistik för bostäder och 
lokaler
Bygglovsstatistiken är kvartalsvis och 
omfattar alla nybyggnadsprojekt avse-
ende bostäder och lokaler med bygglov/
bygganmälan. Ett av syftena med statis-
tiken är att den tillsammans med annan 
statistik skall utgöra en konjunkturin-
dikator för byggsektorn. Statistiken är 
också den enda heltäckande statistiken 
över husbyggandet i riket.

Byggnadskostnader
Inom området framställs statistik för år 
och kvartal som ger underlag för att be-
lysa kostnader och kostnadsutveckling 
samt teknisk utformning för nyproduk-
tion av bostäder med statligt stöd inklu-
sive försäljningshus (som saknar statligt 
stöd) och därmed utvärdera den förda 
bostadspolitiken.
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Intäkter, kostnader och outhyrt 
i fl erbostadshus
Här ingår den årliga Intäkts- och kost-
nadsundersökningen för fl erbostadshus 
som belyser intäkter och kostnader 
för dem samt långfristiga låneskulder, 
taxeringsvärden och utgifter för om-
byggnad. Även outhyrda bostadslägen-
heter i fl erbostadshus undersöks för 
att belysa lägenhetsbeståndets struktur, 
antalet outhyrda lägenheter som är le-
diga till uthyrning samt antalet övriga 
outhyrda lägenheter (2 ggr/år för kom-
munägda bostadsföretag och 1 gång/år 
för privatägda).

Bostads- och hyresuppgifter 
Bostads- och hyresundersökningen 
består av ägardelen (årlig), där datain-
samlingen sker via fastighetsägarna och  
belyser hyror och hyresförändringar, 
bostadsbeståndets sammansättning samt 
fördelning på olika upplåtelseformer, 
lägenhetstyper och ålder. I hushållsde-
len (vartannat år) sker insamlingen från 
hushållen och belyser deras boendeför-
hållanden, sammansättning, inkomster 
och bostadsutgifter i kombination med 
lägenhetsdata. I området ingår även år-
lig hyresstatistik för nybyggda lägenheter 
som ger information om hyror/avgifter, 
insatser för olika lägenhetstyper i olika 
delar av landet och om de har blivit ut-
hyrda eller sålda. 

Fastighetspriser och lagfarter
Statistiken framställs års- och kvartalsvis 
och avser att ge en allmän information 
om omsättningen på fastighetsmarkna-
den och om priser och prisutvecklingen 
på försålda småhus, hyreshus, industri-
enheter, lantbruk samt obebyggd tomt-
mark. 

Fastighetstaxeringar 
Statistiken över fastighetstaxeringar är 
årlig och visar utfallet av den allmänna 
och särskilda fastighetstaxeringen samt 
omräkningsförfarandet. I fastighetstax-
eringsstatistiken redovisas uppgifter om 

taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, 
arealer m.m. för Sveriges samtliga fastig-
heter.

Inrikeshandel 
Inom statistikområdet genomförs en 
undersökning som mäter omsättnings-
utvecklingen månadsvis för detaljhandel 
och kvartalsvis för partihandel och vissa 
tjänstenäringar. Dessutom ingår en årlig 
undersökning om livsmedelsförsälj-
ningen fördelad på varugrupper.

Utrikeshandel
Statistiken är månatlig och belyser Sve-
riges utrikeshandel med varor till och 
från olika länder. Sveriges medlemskap i 
EU har medfört att SCB infört helt nya 
system jämfört med åren före 1995.

Inkomster och inkomstfördelning 
Inom statistikområdet beskrivs inkomst- 
och förmögenhetsfördelningen för in-
divider och familjer. Dessutom utförs 
en undersökning som kartlägger den 
disponibla inkomstens fördelning bland 
hushållen och belyser därvid inkomst-
struktur med hänsyn tagen till egna in-
komster samt skatter och transfereringar. 
Båda undersökningarna är årliga.

Hushållens utgifter
Årligen framställs hushållsbudgetstatistik 
som visar konsumtionsnivån och kon-
sumtionsstrukturen för olika grupper 
av hushåll. 

Levnadsförhållanden
Undersökningarna av levnadsförhållan-
den (ULF) är en årlig urvalsundersök-
ning och belyser välfärden – både nuläge 
och förändring över tid, samband mellan 
problem på olika områden samt skillna-
der mellan olika befolkningsgrupper. 

Jämställdhet 
Enligt statistikförordningen (2001:100)
skall all individbaserad offi ciell statistik 
vara uppdelad efter kön om det inte 
fi nns särskilda skäl mot detta. Könsupp-
delad statistik behövs för att följa ut-
vecklingen och för att utvärdera åtgärder. 

SCB:s arbete avser dels att ta fram pu-
blikationerna ”På tal om kvinnor och 
män” och ”Women and Men in Swe-
den”, dels löpande driva på och stödja 
arbetet med att utveckla jämställdhetsas-
pekten inom olika delar av statistiken.

Allmänna val 
Statistik tas fram vart fjärde år om all-
männa val i Sverige vilken redovisar 
antalet röstberättigade, valresultaten, 
valdeltagandet, väljarbeteendet samt 
nominerade och valda vid riksdagsvalen, 
landstingsfullmäktig- och kommunfull-
mäktigevalen. Vart femte år produceras 
statistik avseende antalet röstberättigade, 
valresultaten, valdeltagandet och väljar-
beteendet vid Europaparlamentsvalen. I 
mån av resurser produceras i samband 
med nationella folkomröstningar statistik 
avseende antalet röstberättigade, resulta-
ten, deltagandet och väljarbeteendet.

Partisympatier
En urvalsundersökning genomförs två 
gånger per år för att ge information om 
medborgarnas parti-, EU- och EMU-
sympatier i såväl hela som delar av 
väljarkåren.

Miljöskyddskostnader
Statistik om miljöskyddskostnader tas 
fram årligen och används t.ex. som un-
derlag vid kostnadsberäkningar av kom-
mande miljöåtgärder och miljöprogram 
framförallt av EU-kommissionen. 

Gödselmedel och kalk
Inom området framställs statistik som 
vartannat år regionalt belyser förbruk-
ningen i jordbruket av växtnäringsäm-
nen i stall- och handelsgödsel, hante-
ringssätt och lagringskapacitet för stall-
gödsel samt förändringen i dessa faktorer 
över tiden. Dessutom produceras två 
årliga statistikprodukter varav den ena 
beskriver den regionala försäljningen av 
handelsgödsel till jord- och trädgårds-
bruket och den andra försäljningen av 
kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar 
och vatten samt skog. Vartannat år tas 
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även statistik fram som belyser, regio-
nalt och nationellt, bortförsel av kväve 
och fosfor i åkermark och jordbruks-
sektor samt skillnaden mellan till- och 
bortförseln. 

Markanvändning
Den statistik som produceras inom 
detta område ger information om 
markanvändningsförhållanden i olika 
avseenden och förändringar i mark-
användningen. Här ingår översiktlig 
rikstäckande markanvändningsstatistik, 
avgränsning av tätorter och statistik 
över tätorternas arealer och befolkning, 
avgränsning av småorter och statistik 
över småorternas arealer och befolkning, 
avgränsning av fritidshusområden och 
statistik över fritidshusområdenas arealer 
m.m. markanvändningen i tätorter och 
förändringar i markanvändningen vid 
tätortsexpansion och tätortsförtätning, 
grönytor i och omkring tätorter, kust, 
stränder och öar, bebyggelse i strand-
zoner, skyddad natur, torv: produktion, 
användning och miljöeffekter. Statistiken 
över skyddad natur och torv produceras 
årligen. Övrig statistik produceras i stort 
sett med femårsintervall.

Vattenanvändning
Vattenanvändningsstatistiken omfattar 
industrins resp. jordbrukets vattenan-
vändning och en sammanställning av 
den totala vattenanvändningen fördelad 
på olika sektorer (hushållen, industrin, 
jordbruket och övrigsektorn) med 
geografi sk fördelning. Periodiciteten 
varierar.

Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaperna sammanfattar 
och beskriver vårt lands ekonomiska 
aktiviteter och utveckling i form av 
ett kontosystem med kompletterande 
tabeller. Statistiken produceras års- och 
kvartalsvis. Även regionala räkenskaper 
publiceras på årsbasis. Dessa innehåller 
nedbrytningar av nationalräkenskaper-
nas produktionsdata och sysselsättning 

på länsnivå. Vidare produceras en årlig 
nedbrytning av utgifter för det sociala 
skyddet i Sverige samt utgifternas fi -
nansiering. 

Näringslivets struktur
Området omfattar fl era undersökningar. 
Här ingår företagsstatistik för industri- 
bygg- och tjänstesektorn som årligen be-
lyser näringslivets struktur med avseende 
på produktion, förädlingsvärde, lönsam-
het och fi nansiering m.m. Industrins 
varuproduktion (IVP) tas fram årligen 
och belyser den svenska industriproduk-
tionens varufördelning (produktion av 
varor och industriella tjänster). Statistik 
om industrins förbrukning av varor och 
tjänster (INFI) produceras enligt ett 
rullande treårsschema varvid en tredje 
del av industribranscherna undersöks 
respektive år. Branschundersökningar 
avseende tjänstesektorn genomförs för 
några branscher (t.ex. transport- och 
datakonsultbranscherna) varje år medan 
övriga branscher undersöks intermit-
tent (2–5 års mellanrum).  Lagerstatistik 
för varuhandeln och tjänstenäringar 
framställs kvartalsvis med fördelning på 
branscher och varugrupper.

Undersökningen av företagens 
kortperiodiska tillgångar och skulder 
genomförs kvartalsvis och belyser de 
icke-fi nansiella företagens betydelse på 
olika fi nansiella marknader genom att 
visa storleken på och förändringen av 
företagens fi nansiella tillgångar och skul-
der. Statistik om företagens utländska 
handelskrediter framställs kvartalsvis.

Industriproduktionens utveckling
Industriproduktionsindex framställs må-
natligen för att beskriva totala industrins 
produktion. Statistiken redovisas också 
med fördelning på bransch. 

Industrins kapacitetsutnyttjande
Kvartalsvis produceras statistik över pro-
duktionskapacitetens utnyttjande inom 
industrin.

Industrins lager
Kvartalsvis produceras statistik över de 
kortsiktiga variationerna i industrins 
lager med fördelning på lagertyp och 
branscher.

Industrins leveranser och order
Månadsvis framställs statistisk som bely-
ser leverans- och orderläge för industrin, 
totalt och fördelat på branscher.

Näringslivets investeringar
Undersökningen näringslivets investe-
ringar belyser verkställda och förväntade 
investeringar inom företagssektorn och 
genomförs tre gånger per år. Uppgif-
terna redovisas per bransch. Uppgifterna 
avseende innevarande år redovisas per 
kvartal, medan planer för det kommande 
året redovisas för helåret.

Kommunernas fi nanser
Inom statistikområdet framställs årligen 
produkten Kommunalskatterna som gör 
det möjligt att följa utvecklingen över 
tiden av kommunala skattesatser och 
kommunalt skatteunderlag. Årlig resp. 
kvartalsvis statistik om kommunernas 
och landstingens fi nansiella tillgångar 
och skulder tas även fram. Produkten 
Räkenskapssammandrag för kommu-
ner är årlig och ger information både 
på riks- och kommunnivå om kommu-
nernas ekonomi, nuläge och utveckling. 
Årlig statistik om kommunägda företag 
ger information om de aktiva kom-
munägda och landstingsägda företagen. 
Utöver detta utför SCB två gånger om 
året beräkningar i det administrativa 
systemet för generella statsbidrag och 
inomkommunal utjämning.

Konsumentprisindex
Konsumentprisindex (KPI) framställs 
månadsvis och skall mäta den genom-
snittliga utvecklingen av priserna för hela 
den privata inhemska konsumtionen. 
KPI utgör det gängse måttet för kom-
pensations- och infl ationsberäkningar 
i Sverige. KPI är utgångspunkten för 
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beräkning av EU-måttet Harmoniserat 
index för konsumentpriser (HIKP).

Prisindex i producent- 
och importled
Den månadsvisa produkten Prisindex i 
producent- och importled avser att re-
dovisa den genomsnittliga prisutveck-
lingen i producent- och importledet 
för olika branscher och varugrupper. 
Området omfattar även den kvartalsvisa 
produkten Tjänsteprisindex, som mäter 
den genomsnittliga prisutvecklingen i 
producentledet i branscher som produ-
cerar tjänster.

Köpkraftspariteter
Köpkraftsparitetsundersökningen utförs 
årligen och dess syfte är att ge under-
lag för internationella realekonomiska 
jämförelser. Statistiken är världsomspän-
nande och utnyttjas i första hand vid vo-
lymjämförelser men har också fått stor 
användning för att jämföra prisnivåer 
(både totalt och för olika varugrupper) 
och levnadskostnader.

Byggnadsprisindex samt faktor-
prisindex för byggnader
Byggnadsprisindex produceras års- och 
kvartalsvis och ger underlag för att be-
lysa prisutvecklingen för nyproduktion 
av bostäder med statligt stöd samt ut-
värdering av den förda bostadspolitiken. 
Faktorprisindex mäter prisutvecklingen 
för olika produktionsfaktorer i bygg-
verksamheten såsom material, löner, 
maskiner etcetera. Index för de olika 
produktionsfaktorerna sammanvägs till 
ett totalindex. Faktorprisindex beräknas 
för nybyggnad av fl erbostadshus, grupp-
byggda småhus och jordbruksbyggnader. 
Indexet tas fram för år, månad och kvar-
tal.

Forskning
Statistikområdet Forskning består av ett 
fl ertal produkter och statistikens syfte 
är ge en bild av resursanvändningen 
för forsknings- och utvecklingsverk-
samheten inom olika sektorer (företag, 

statliga myndigheter, universitets- och 
högskolor, privata icke-vinstdrivande 
sektorn). En översikt görs för forskning 
och utveckling i Sverige som innehåller 
internationella jämförelser m.m. Under-
sökningarna utförs vartannat år.

Befolkningens utbildning 
Ett fl ertal årliga produkter ingår i 
statistikområdet. Befolkningens ut-
bildningsnivå redovisas liksom befolk-
ningens studiedeltagande. De offentliga 
kostnaderna för utbildningsväsendet 
uppdelat på drift- och kapitalkostnader 
sammanställs. Elevpaneler för longitudi-
nella studier genomförs, vilka beskriver 
elevströmmar inom utbildningsväsendet. 
Med longitudinellt perspektiv beskrivs 
verksamhet efter utbildning, inträde och 
etablering på arbetsmarknaden för elever 
och studenter som avslutat utbildning på 
olika nivåer. Statistik om gymnasieung-
domars studieintresse tas fram för att 
belysa hur intresset för att börja läsa på 
högskola förändras över tiden. Från och 
med 2004 genomförs den vartannat år.

Produkten Inträdet på arbetsmark-
naden belyser arbetsmarknaden ur olika 
aspekter samt beskriver inträdet på ar-
betsmarknaden för personer med olika 
utbildningsbakgrund (endast vart annat 
år). Personalutbildningsstatistik framställs 
halvårsvis för att beskriva personalut-
bildningens omfattning och innehåll 
samt fördelning bland olika undergrup-
per av de sysselsatta inom arbetskraften. 
Statistik tas även fram för att belysa folk-
högskolornas verksamhet med avseende 
på deltagare och innehåll. Utöver detta 
utförs även ad hoc uppföljningar.

Övrigt 
Publikationen Statistisk årsbok för 
Sverige ges ut och är ett statistiskt 
uppslagsverk, som innehåller samman-
fattande uppgifter från den offi ciella 
statistiken och annan viktig statistik.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, myndigheter, kom-
muner, landsting, forskare, intresseorga-
nisationer, företag, studerande, massme-
dia och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 426,6 mkr

Antal årspersoner: 7681)

1) 675 årspersoner avser SCB:s produktion av den 
statistik som SCB själv ansvarar för och 93 årsperso-
ner avser den statistik som SCB producerar på upp-
drag av andra statistikansvariga myndigheter

De statistikansvariga myndigheterna
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Sveriges lantbruks-
universitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
skall utveckla kunskapen om de biolo-
giska naturresurserna och människans 
hållbara nyttjande av dessa. Detta sker 
genom utbildning, forskning, fortlö-
pande miljöanalys och information. 
Verkets fem ansvarsområden är kvalitet 
i livsmedelkedjan (MAT), djurhåll-
ning, djurhälsa och djurskydd (DJUR), 
skogsbruk och förädling av skogsråvara 
(SKOG ), samspelet mellan produktion, 
rekreation och de levande naturresur-
serna (LAND) och skapande av mänsk-
liga och biologiskt långsiktigt hållbara 
stadsmiljöer (STAD).

Statistikområden:
Riksskogstaxeringar
Statistiken är årlig och beskriver skogs-
tillståndet, skogstillväxt, utförda avverk-
ningsåtgärder samt miljöförhållanden i 
Sveriges skogar.

Statistikens användare: 
Riksdag, regering, myndigheter, skogs-
näringen, forskare och allmänhet.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 24,3 mkr

Antal årspersoner: 35

Turist-
delegationen

Turistdelegationen är regeringens myn-
dighet för turism. Det övergripande 
målet för Turistdelegationens arbete är 
att öka Sveriges attraktionskraft som 
turistland för fritids- och affärsresenärer 
och att främja en långsiktigt konkur-
renskraftig och lönsam rese- och tu-
ristindustri. Turistdelegationen har till 
uppgift att dels samordna olika statliga 
insatser för att stärka turistnäringens ut-
veckling, dels utveckla samverkan mellan 
staten, regionala organ, kommuner och 
turistnäringen. Turistdelegationen skall 
också ansvara för kunskapsutveckling 
och viss statistik avseende turism.

Statistikområden:
Inkvartering
Månatlig inkvarteringsstatistik över ho-
tell, stugbyar och vandrarhem inklusive 
Sveriges Campingvärdars Riksförbunds 
(SCR) campingstatistik som är årlig tas 
fram. Avsikten med inkvarteringsstatis-
tiken är att ge dataunderlag för mark-
nads- och turistinformation i Sverige 
och utlandet genom löpande bevakning 
av utvecklingen, samt utgöra underlag 
för beräkningar av turistnäringens eko-
nomiska effekter på samhällsekonomin 
och sysselsättningen (satellitkontobe-
räkningar).

Statistikens användare: 
Riksdag, regering särskilt Näringsdepar-
tementet, Turistdelegationen, Sveriges 
Rese- och Turistråd, lokala och regio-
nala turistorganisationer, branschorgani-
sationer, forskare, studerande, allmänhet 
och massmedia.

Total kostnad för offi ciell 
 statistik: 4,5 mkr

Antal årspersoner: 1

De statistikansvariga myndigheterna
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga 
 myndigheter 31 december 2003

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Allmän statistik  Statistisk årsbok Statistiska centralbyrån

  SCB-indikatorer Statistiska centralbyrån

Arbetsmarknad Arbetsmiljö Arbetsmiljöundersökningen Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö Arbetsorsakade besvär Arbetsmiljöverket

Arbetsskador Arbetssjukdomar och arbetsolyckor Arbetsmiljöverket

Arbetsskador Arbetsskador Arbetsmiljöverket

Löner och arbetskostnader Lönestatistisk årsbok Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, privat sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, statlig sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för kommuner Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Konjunkturstatistik, löner för landsting Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Löner på den svenska arbetsmarknaden Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän 
  inom privat sektor Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Structure of Earnings Survey Medlingsinstitutet

Löner och arbetskostnader Labour Cost Survey Medlingsinstitutet

Arbetskraftsundersökningar Arbetskraftsundersökningar Statistiska centralbyrån

Lönesummor Lönesummor, arbetsgivaravgifter och 
  preliminär A-skatt Statistiska centralbyrån

Lönesummor Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Statistiska centralbyrån

Sysselsättning, förvärvsarbete 
och arbetstider Kortperiodisk sysselsättningsstatistik Statistiska centralbyrån

Sysselsättning, förvärvsarbete 
och arbetstider Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik Statistiska centralbyrån

Sysselsättning, förvärvsarbete 
och arbetstider Yrkesregistret med yrkesstatistik Statistiska centralbyrån

Vakanser och arbetslöshet Konjunkturstatistik över vakanser Statistiska centralbyrån

Befolkning Befolkningens storlek och 
förändringar Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån

Befolkningens sammansättning Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 Statistiska centralbyrån

Befolkningsframskrivningar Befolkningsframskrivningar Statistiska centralbyrån

Invandring och asylsökande *Produkten Befolkningsstatistik täcker 
  statistikområdet Statistiska centralbyrån

Boende, byggande och Bostads- och hyresuppgifter Hyresstatistik för nybyggda lägenheter Statistiska centralbyrån

bebyggelse Bostads- och hyresuppgifter Bostads- och hyresundersökning Statistiska centralbyrån

Bostadsbyggande och ombyggnad Nybyggnad av bostäder Statistiska centralbyrån

Bostadsbyggande och ombyggnad Ombyggnad och rivning av fl erbostadshus Statistiska centralbyrån

Bygglovsstatistik för bostäder och 
lokaler Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler Statistiska centralbyrån

Byggnadskostnader Nybyggnadskostnader för bostadshus Statistiska centralbyrån

Fastighetspriser och lagfarter Fastighetspriser och lagfarter Statistiska centralbyrån

Fastighetstaxeringar Fastighetstaxeringar Statistiska centralbyrån

Ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Boende, byggande och Intäkter, kostnader och outhyrt Intäkts- och kostnadsundersökning
bebyggelse forts. i fl erbostadshus för fl erbostadshus Statistiska centralbyrån

Intäkter, kostnader och outhyrt 
i fl erbostadshus Outhyrda bostadslägenheter i fl erbostadshus Statistiska centralbyrån

  Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok Statistiska centralbyrån

Energi Energibalanser Kvartalsvisa energibalanser Statens energimyndighet

Energibalanser Årliga energibalanser Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom Priser på elenergi och på överföring av el
energiområdet  (nättariffer) Statens energimyndighet

Prisutvecklingen inom 
energiområdet Energipriser på naturgas och el Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för småhus, fl erbostadshus 
  och lokaler Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för fl erbostadshus Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för småhus Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Energistatistik för lokaler Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Kvartalsvis bränslestatistik Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Månatlig elstatistik Statens energimyndighet

Tillförsel och användning av energi Oljeleveranser - kommunvis redovisning Statens energimyndighet

Finansmarknad Aktieägarstatistik Aktieägarstatistik Finansinspektionen

Finansiella företag förutom Banker och kreditmarknadsföretag,
försäkringsföretag tillgångar och skulder Finansinspektionen

Finansiella företag förutom 
försäkringsföretag Finansiella företag, årsbokslut Finansinspektionen

Finansiella företag förutom 
försäkringsföretag Värdepappersfonder, tillgångar och skulder Finansinspektionen

Finansräkenskaper Finansräkenskaper, år Finansinspektionen

Finansräkenskaper Finansräkenskaper, kvartal Finansinspektionen

Finansräkenskaper Sparbarometern Finansinspektionen

Försäkring Försäkringsbolagens kapitalplaceringar Finansinspektionen

Försäkring Försäkringsbolagens årsredogörelser Finansinspektionen

Handel med varor Inrikeshandel Omsättning inom tjänstesektorn Statistiska centralbyrån

och tjänster Inrikeshandel Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper Statistiska centralbyrån

Utrikeshandel Utrikeshandel med varor Statistiska centralbyrån

Utrikeshandel Transportföretagens export och import 
  av transporttjänster Statistiska centralbyrån

Hushållens ekonomi Inkomster och inkomstfördelning Statistik över inkomster och taxeringar Statistiska centralbyrån

Inkomster och inkomstfördelning Hushållens ekonomi Statistiska centralbyrån

Hushållens utgifter Hushållens utgifter Statistiska centralbyrån

Hälso- och sjukvård Dödsorsaker Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar Abortregistret Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar Amningsstatistik Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar Assisterad befruktning Socialstyrelsen

Hälsa och sjukdomar Cancerregistret Socialstyrelsen

och statistikansvariga myndigheter
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Hälso- och sjukvård Hälsa och sjukdomar Medicinsk födelseregistrering Socialstyrelsen

forts. Hälsa och sjukdomar Patientregistret Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård *Produkten är under omarbetning Socialstyrelsen

Jord- och skogsbruk, Fiske Saltsjöfi skets fångster Fiskeriverket

fi ske Fiske Det yrkesmässiga fi sket i sötvatten Fiskeriverket

Vattenbruk Vattenbruk Fiskeriverket

  Jordbruksstatistisk Årsbok Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi Jordbruksekonomiska undersökningen Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi Jordbrukarhushållens inkomster Statens jordbruksverk

Jordbrukets ekonomi Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Trädgårdsräkningen Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Normskördar Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Skörd av potatis Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Höstsådda arealer Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Skördeprognos för spannmål och oljeväxter Statens jordbruksverk

Jordbrukets produktion Animalieproduktion Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur Lantbrukets företagsregister Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur Husdjur Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur Åkerarealens användning Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur Djurräkningen december, antal nötkreatur Statens jordbruksverk

Jordbrukets struktur Djurräkningen juni Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket Prisindex och priser på livsmedelsområdet Statens jordbruksverk

Prisutveckling i jordbruket Mark- och arrendepriser Statens jordbruksverk

Sysselsättning i jordbruket Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk

  Skogsstatistisk årsbok Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Rotpostpriser Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Rundvirkespriser Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Åtgärds- och sysselsättningsstatistik 
  småskaligt skogsbruk Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Lager av barrsågstimmer Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Lager av massaved och massafl is Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Storskogsbrukets kostnader Skogsstyrelsen

  Skoglig statistikinformation Skogsstyrelsen

Produktion i skogsbruket Polytax - miljöhänsyn och återväxtresultat 
  efter föryngringsavverkning Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket Sysselsättningsstatistik för det storskaliga 
  skogsbruket Skogsstyrelsen

Sysselsättning i skogsbruket Skogsentreprenörer Skogsstyrelsen

Riksskogstaxeringar Skogsdata - aktuella uppgifter om 
  de svenska skogarna Sveriges lantbruksuniversitet

Kultur och fritid Bibliotek Folkbiblioteksstatistiken Statens kulturråd

Bibliotek Forskningsbiblioteksstatistik Statens kulturråd

Kulturmiljövård Kulturmiljöstatistik Statens kulturråd

Museer Museer och konsthallar Statens kulturråd

Ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistik ansvariga myndigheter
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Kultur- och fritid forts. Samhällets kulturutgifter Kulturens pengar Statens kulturråd

Studieförbund Studieförbunden Statens kulturråd

Levnadsförhållanden Jämställdhet På tal om kvinnor och män. 
  Lathund om jämställdhet Statistiska centralbyrån

Levnadsförhållanden Undersökning av levnadsförhållanden Statistiska centralbyrån

Medborgarinfl ytande Allmänna val Allmänna val, valresultat Statistiska centralbyrån

Allmänna val Allmänna val, valdeltagandeundersökningen Statistiska centralbyrån

Allmänna val Allmänna val, valbeteendeundersökningen Statistiska centralbyrån

Allmänna val Allmänna val, nominerade och valda Statistiska centralbyrån

Allmänna val Europaparlamentsval, valresultat Statistiska centralbyrån

Allmänna val Europaparlamentsval, valdeltagande-
  undersökningen Statistiska centralbyrån

Allmänna val Europaparlamentsval, valbeteende-
  undersökningen Statistiska centralbyrån

Allmänna val Folkomröstningar, valresultat Statistiska centralbyrån

Allmänna val Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen Statistiska centralbyrån

Allmänna val Folkomröstningar, valbeteendeundersökningen Statistiska centralbyrån

Partisympatier Partisympatiundersökningen Statistiska centralbyrån

Miljö Kemikalier, försäljning Bekämpningsmedel i jordbruket,
och användning antal försålda hektardoser Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning Bekämpningsmedel i jordbruket,
och användning förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning 
och användning Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning 
och användning Miljö- och hälsofarliga kemikalier Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning Överblick över kemiska ämnen och 
och användning produkter i KemI produktregister Kemikalieinspektionen

Kemikalier, försäljning Flödesanalyser över kemiska ämnen - 
och användning uppgifter ur KemI produktregister Kemikalieinspektionen

Avfall Indelning på statistikprodukter saknas Naturvårdsverket

Belastning ” Naturvårdsverket

Miljöbalkens tillämpning ” Naturvårdsverket

Miljötillstånd ” Naturvårdsverket

Utsläpp ” Naturvårdsverket

Gödselmedel och kalk Gödselmedel i jordbruket, förbrukningstatistik 
  genom intervjuer Statistiska centralbyrån

Gödselmedel och kalk Försäljning av mineralgödsel för jord- och 
  trädgårdsbruk Statistiska centralbyrån

Gödselmedel och kalk Försäljning av kalk för jord- och trädgårds-
  bruk, sjöar och vatten samt skog Statistiska centralbyrån

Gödselmedel och kalk Kväve- och fosforbalanser för svensk 
  åkermark och jordbrukssektor Statistiska centralbyrån

Markanvändning Land- och vattenarealer Statistiska centralbyrån

Markanvändning Markanvändningen i Sverige Statistiska centralbyrån

Markanvändning Markanvändningen i tätorter och förändringar 
  i markanvändningen Statistiska centralbyrån

Markanvändning Grönytor i och omkring tätorter Statistiska centralbyrån
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Miljö forts Markanvändning Fritidshusområden Statistiska centralbyrån

Markanvändning Bebyggd mark i strandskyddsområden Statistiska centralbyrån

. Markanvändning Bebyggd mark i områden enl. 
  naturresurslagen/miljöbalken Statistiska centralbyrån

Markanvändning Torv; produktion, användning och miljöeffekter Statistiska centralbyrån

Markanvändning Tätorter; arealer, befolkning Statistiska centralbyrån

Markanvändning Småorter; arealer, befolkning Statistiska centralbyrån

Markanvändning Kust, stränder och öar Statistiska centralbyrån

Markanvändning Skyddad natur Statistiska centralbyrån

Miljöskyddskostnader Miljöskyddskostnader i industrin Statistiska centralbyrån

Vattenanvändning Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige Statistiska centralbyrån

Vattenanvändning Industrins vattenanvändning Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, årsvis Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaper Regionalräkenskaper Statistiska centralbyrån

Nationalräkenskaper Utgifter för det sociala skyddet i Sverige 
  och Europa samt utgifternas fi nansiering Statistiska centralbyrån

Näringsverksamhet Internationella företag Svenskägda koncerner Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Internationella företag Utlandsägda företag Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Internationella företag Strukturstudie Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Internationella företag Forskning och utveckling i internationella Institutet för tillväxtpolitiska   
  företag studier

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Nystartade företag Nystartade företag Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Nystartade företag Uppföljning av nystartade företag Institutet för tillväxtpolitiska   
   studier

Industrins kapacitetsutnyttjande Industrins kapacitetsutnyttjande Statistiska centralbyrån

Industrins lager Industrins lager Statistiska centralbyrån

Industrins leveranser och order Industrins leverans- och orderläge Statistiska centralbyrån

Industriproduktionens utveckling Industriproduktionsindex Statistiska centralbyrån

Näringslivets investeringar Näringslivets investeringar Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Företagsstatistik för industri-, 
  bygg- och tjänstesektorn Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Industrins förbrukning av inköpta varor 
  och tjänster Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Industrins varuproduktion Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Företagens utländska handelskrediter Statistiska centralbyrån

Näringslivets struktur Branschundersökningar inom tjänstesektorn Statistiska centralbyrån

Inkvartering Inkvarteringsstatistik Turistdelegationen

Ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistik ansvariga myndigheter
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Offentlig ekonomi Taxering Taxeringsutfallet; inkomst- och 
  förmögenhetstaxering Ekonomistyrningsverket

Utfallet av statsbudgeten Utfallet av statsbudgeten, tidsserier Ekonomistyrningsverket

Statlig upplåning och statsskuld Den svenska statsskulden Riksgäldskontoret

. Statlig upplåning och statsskuld Statens nettolånebehov Riksgäldskontoret

Kommunernas fi nanser Den offentliga sektorn - 
  bokslut för verksamhetsåret Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Kommunalskatterna Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Kommunernas och landstingens 
  fi nansiella tillgångar och skulder Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Räkenskapssammandrag för kommuner Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Kommunägda företag Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Generella statsbidrag och inomkommunal 
  utjämning för kommuner Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Kvartalsutfall för kommuner Statistiska centralbyrån

Kommunernas fi nanser Välfärdstjänster i den ekonomiska statistiken Statistiska centralbyrån

Priser och konsumtion Byggnadsprisindex samt 
faktorprisindex för byggnader Byggnadsprisindex Statistiska centralbyrån

Byggnadsprisindex samt 
faktorprisindex för byggnader Faktorprisindex för byggnader Statistiska centralbyrån

Hushållens inköpsplaner Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet

Konsumentprisindex Konsumentprisindex Statistiska centralbyrån

Köpkraftspariteter Köpkraftsparitetsundersökningen Statistiska centralbyrån

Prisindex i producent- och importled Prisindex i producent- och importled Statistiska centralbyrån

Prisindex i producent- och importled Tjänsteprisindex Statistiska centralbyrån

Rättsväsende Brott Anmälda brott, uppklarade brott, och 
  misstänkta personer Brottsförebyggande rådet

För brott lagförda personer Personer lagförda för brott Brottsförebyggande rådet

För brott lagförda personer Personer lagförda för narkotikabrott Brottsförebyggande rådet

Kriminalvård Kriminalvård Brottsförebyggande rådet

Återfall i brott Återfall i brott Brottsförebyggande rådet

Domstolarnas verksamhet Domstolsstatistik Domstolsverket

Socialförsäkring m.m. Stöd till barnfamiljer Föräldraförsäkring Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Underhållsstöd Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Barnbidrag Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Adoptionskostnadsbidrag Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl . Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Handikappersättning Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Vårdbidrag Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Assistansersättning Riksförsäkringsverket

Stöd till barnfamiljer Bilstöd Riksförsäkringsverket

Stöd vid sjukdom och handikapp Utbetalningar sjukförmåner Riksförsäkringsverket

Stöd vid sjukdom och handikapp Ohälsomått Riksförsäkringsverket

Stöd vid sjukdom och handikapp Sjukfall Riksförsäkringsverket

Stöd vid sjukdom och handikapp Sjuklön från arbetsgivare (korta sjukfrånvaron) Riksförsäkringsverket

Stöd vid sjukdom och handikapp Registrerade försäkrade Riksförsäkringsverket
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Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Socialförsäkring m.m. Stöd vid ålderdom Pensionsutbetalningar i det allmänna 
forts.  pensionssystemet Riksförsäkringsverket

Stöd vid ålderdom Intjänande till den allmänna ålders-
  pensionssystemet Riksförsäkringsverket

Stöd vid ålderdom Fondsparande  i premiepensionssystemet Riksförsäkringsverket

Stöd vid ålderdom Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor Riksförsäkringsverket

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg Familjerätt Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Insatser för vuxna missbrukare Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, årsrapport Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Familjerådgivning Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Länsrättsbeslut enligt LVM Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Missbrukare - institutionsplaceringar enl LVM Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Insatser för övriga vuxna Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Insatser för barn och unga - mängduppgifter Socialstyrelsen

Individ- och familjeomsorg Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU Socialstyrelsen

Äldre- och handikappomsorg Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade Socialstyrelsen

Transporter och Bantrafi k Bantrafi k Statens institut för 
kommunikationer   kommunikationsanalys

Kommunikationsvanor Varufl ödesundersökning Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Kommunikationsvanor Den nationella reseundersökningen Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Luftfart Luftfartsstatistik Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Postverksamhet Postverksamhet Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Sjöfart Utrikes och inrikes trafi k med fartyg Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Sjöfart Hamnar och stuverier samt tjänster Statens institut för
  inom sjötransport kommunikationsanalys

Sjöfart Rederistatistik Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Sjöfart Svenska och utländska fartyg i svensk regi Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Televerksamhet Televerksamhet Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Vägtrafi k Statistikregistret för fordon Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Vägtrafi k Vägtrafi kskador Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Vägtrafi k Varutransporter med lätta lastbilar Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Vägtrafi k Inrikes och utrikes trafi k med svenska lastbilar Statens institut för 
   kommunikationsanalys

Utbildning och Studiestöd Studiestöd - beviljning av studiestöd Centrala studiestöds-
forskning   nämnden

Studiestöd Studiestöd - återbetalning av studiestöd Centrala studiestöds-
   nämnden

Ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistik ansvariga myndigheter



47

B
IL

A
G

A
 2

B
IL

A
G

A
 2

Förteckning över ämnesområden, statistikområden, statistikprodukter och statistikansvariga  myndigheter 
31 december 2003 forts.

Ämnesområde Statistikområde Statistikprodukt Ansvarig

Utbildning och Högskoleväsende Årsrapport för universitet och högskolor 
forskning forts.  och NU-databasen   Högskoleverket

Högskoleväsende Personal vid universitet och högskolor Högskoleverket

Högskoleväsende Studerande vid universitet och högskolor Högskoleverket

Skolväsende och barnomsorg Komvuxregistret: elever och kursdeltagare Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Årskurs 9-elevregistret: betyg Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Avgångna gymnasieskolan: betyg Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Gymnasieskolan: elever per 15 oktober Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Grundskolan: elever per 15 oktober Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Gymnasieskolan; sökande och intagna Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Kostnader för barnomsorg och skolväsende Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Svenska för invandrare: elever och kursdeltagare Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Särskola för vuxna: elever per 15 oktober Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Sär- och specialskolan: elever per 15 oktober Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Nationellt centrum för fl exibelt lärande: elever 
  och kursdeltagare Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Elever och lärare i svenska utlandsskolor Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Ämnesprov skolår 9: resultat Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober Statens skolverk

Skolväsende och barnomsorg Elever i kompletterande utbildningar Statens skolverk

Befolkningens utbildning Elevpaneler för longitudinella studier Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Personalutbildningsstatistik Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Verksamhet efter utbildning Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Folkhögskolan vår- och höstterminen Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Gymnasieungdomars studieintresse Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Vuxnas lärande Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Forskarexaminerades arbetsmarknad Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Nybörjare i komvux Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Vuxnas lärande - årsbok Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Svensk utbildning i internationell statistik Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Befolkningens utbildning Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Befolkningens studiedeltagande  Statistiska centralbyrån

Befolkningens utbildning Kostnader för utbildningsväsendet Statistiska centralbyrån

Forskning Forskning och utveckling i Sverige - 
  översikt, internationella jämförelser m.m. Statistiska centralbyrån

Forskning Forskning och utveckling inom företagssektorn Statistiska centralbyrån

Forskning Forskning och utveckling inom statliga 
  myndigheter Statistiska centralbyrån

Forskning Forskning och utveckling inom universitets- 
  och högskolesektorn Statistiska centralbyrån

Forskning Statliga anslag till forskning och utveckling Statistiska centralbyrån

Forskning Forskning och utveckling inom den privata 
  icke-vinstdrivande sektorn Statistiska centralbyrån
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Lydelse 31 december 2003

Tillämpningsområde m.m.
1§ Denna lag innehåller bestämmelser 
om offi ciell statistik.

Regeringen meddelar bestämmelser 
om vilka myndigheter som ansvarar 
för offi ciell statistik (statistikansvariga 
myndigheter).

Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ 
gäller även vid framställning av annan 
statistik hos en statistikansvarig myn-
dighet.

2§ Personuppgiftslagen (1998:204) gäl-
ler vid framställning av statistik i den 
mån det inte fi nns avvikande bestäm-
melser i denna lag.

3§ Offi ciell statistik skall fi nnas för all-
män information, utredningsverksamhet 
och forskning. Den skall vara objektiv 
och allmänt tillgänglig.

4§ När offi ciell statistik görs tillgänglig 
skall den vara försedd med beteckningen 
Sveriges offi ciella statistik eller den sym-
bol som framgår av bilaga till denna lag. 
Beteckningen eller symbolen får endast 
användas för offi ciell statistik.

Uppgiftsskydd m.m.
5§ Den offi ciella statistiken skall fram-
ställas och offentliggöras med beaktande 
av behovet av skydd för fysiska och juri-
diska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess fi nns i 
sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelser om skydd mot kränk-
ning av enskilds personliga integritet 
genom behandling av personuppgifter 
fi nns i personuppgiftslagen (1998:204).

6§ Uppgifter i den offi ciella statistiken 
får inte sammanföras med andra uppgif-
ter i syfte att utröna enskilds identitet.

Uppgiftsskyldighet

Näringsidkare
7§ Näringsidkare skall för den  offi ciella 
statistiken lämna  uppgifter om:

Lag (2001:99) om den offi ciella statistiken

1. namn och person- eller organi-     
sationsnummer för den som be-
driver verksamheten.

2. produktion av varor och tillhanda-
hållande av tjänster,

3. förbrukning av varor och anlitande 
av tjänster,

4. antalet anställda samt deras syssel    
sättning, löner och yrken, samt       
vakanser,

5. lagerhållning,
6. investeringar,
7. beställningar, köp, försäljningar och 

leveranser av varor och tjänster,
8. priser för varor och tjänster,
9. intäkter och kostnader,
10. import och export,
11. energiåtgång,
12. tillgångar och skulder,
13. sparande samt kapital, kredit- och 

valutaförhållanden,
14. omfattning av upplåtelse av 

nyttjanderätt,
15. miljöskyddskostnader.

8§ Näringsidkare som driver jordbruk, 
skogsbruk, eller trädgårdsodling eller 
håller djur skall förutom de uppgifter 
som anges i 7 § lämna uppgifter om
1. registerbeteckning, areal, mark-

användning samt ägar- och arren-
deförhållanden i fråga om den      
fastighet eller del av fastighet där   
verksamheten bedrivs,

2. sysselsättning och tillträdesår för de 
personer som ingår i verksamheten,

3. djurhållning.

9§ Ägare till fastighet där någon annan 
driver verksamhet som avses i 8§ skall 
lämna uppgift om namn och adress för 
denne samt uppgift om den areal som 
används i verksamheten.

Stiftelser m.fl .
10§ Sådana stiftelser, ideella föreningar 
och registrerade trossamfund som inte 
bedriver näringsverksamhet skall för den 
offi ciella statistiken lämna uppgifter som 
avses i 7§ 1 och 4.

Kommuner och landsting
11§ Kommuner och landsting skall för 
den offi ciella statistiken lämna uppgifter 
som avses i 7§ 1-7. Kommuner skall för 
detta ändamål dessutom lämna uppgifter 
från de årliga boksluten.

Gemensamma  bestämmelser
12§ Uppgifter som avses i 7-11§§ be-
höver inte lämnas om det förhållande 
som uppgiften avser ligger mer än tre år 
tillbaka i tiden.
13§ Uppgifter som avses i 7-11§§ skall 
lämnas till den statistikansvariga myn-
digheten.

Behandling av personuppgifter
14§ En statistikansvarig myndighet får 
behandla personuppgifter för framställ-
ning av statistik om inte annat följer 
av 15§. För sådan behandling är myn-
digheten personuppgiftsansvarig enligt 
personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling av personuppgifter får 
omfatta uppgift om personnummer.
15§ Personuppgifter som avses i 13§ 
och 21§ första stycket personupp-
giftslagen (1998:204) får behandlas om 
det följer av föreskrifter som regeringen 
meddelar.

Utlämnande av  uppgifter 
i vissa fall
16§ När en statistikansvarig myndighet 
lämnar ut uppgifter som inte direkt kan 
hänföras till en enskild, får myndighe-
ten i samband med utlämnandet förse 
uppgifterna med en beteckning som 
hos den statistikansvariga myndigheten 
kan kopplas till personnummer eller 
motsvarande för att göra det möjligt 
att senare komplettera uppgifterna. En 
sådan åtgärd får vidtas om den som upp-
gifterna lämnas ut till skall använda dessa 
för forskning eller statistik samt har ett 
särskilt behov av att senare kunna kom-
plettera uppgifterna.
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17§ Uppgifter som lämnats ut i fall som 
avses i 16§ första stycket får av den som 
uppgifterna lämnas ut till behandlas en-
dast för forskning eller statistik.

18§  Den som har fått personuppgifter 
som avses i 16§ första stycket behöver 
inte lämna information till den registre-
rade om att uppgifter behandlas, om den 
som behandlar uppgifterna inte själv har 
möjlighet att vidta någon åtgärd för att 
identifi era den registrerade. Inte heller 
behöver den som behandlar uppgifterna 
på begäran av den registrerade rätta, 
blockera eller utplåna uppgifter.

Gallring
19§ Personuppgifter skall gallras hos 
de statistikansvariga myndigheterna när 
uppgifterna inte längre behövs för sitt 
ändamål.

Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får föreskriva om 
undantag från denna skyldighet, om en 
gallring skulle äventyra arkivens roll som 
en del av det nationella kulturarvet eller 
strida mot forskningens behov. Därvid 
skall behovet av skydd för den enskildes 
personliga integritet särskilt beaktas.

Material som inte gallras skall över-
lämnas till en arkivmyndighet.

Tvångsmedel m.m.
20§ Om den som är uppgiftsskyldig 
enligt 7-10 §§ inte fullgör skyldighe-
ten, får den myndighet som har begärt 
uppgiften anmana den uppgiftsskyldige 
att göra det.

En uppgiftsskyldig som inte följer 
anmaningen får vid vite föreläggas att 
fullgöra uppgiftsskyldigheten. Ett sådant 
föreläggande meddelas av den myndig-
het som utfärdat anmaningen.

21§ Frågor om att döma ut vite som har 
förelagts enligt 20§ andra stycket prövas 
av den länsrätt inom vars domkrets upp-
giftsskyldigheten skall fullgöras.

22§  Om symbolen för offi ciell statistik 
eller beteckningen Sveriges offi ciella 

statistik, eller någon symbol eller beteck-
ning som kan förväxlas därmed, används 
för annat än den offi ciella statistiken, 
kan allmän domstol vid vite förbjuda 
fortsatt användning av symbolen eller 
beteckningen.

Den myndighet som regeringen 
bestämmer skall föra talan om sådant 
förbud.

Rättelse och  skadestånd
23§ Om personuppgifter behandlas i 
strid med denna lag eller föreskrifter 
som meddelats med stöd av lagen till-
lämpas bestämmelserna om rättelse 
och skadestånd i personuppgiftslagen 
(1998:204).

Överklagande
24§ Ett beslut enligt denna lag om 
anmaning eller vitesföreläggande eller 
om att någon skall ingå i en statistisk 
undersökning får inte överklagas. Övriga 
beslut får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Ansvar m.m.
25§ Till böter, högst 1 000 kronor, 
skall den dömas som uppsåtligen eller 
av oaktsamhet inte fullgör uppgifts-
skyldighet enligt 7-10§§ eller lämnar 
oriktig uppgift.

Den som överträtt ett vitesföreläg-
gande, skall inte dömas till ansvar för 
gärningar som omfattas av föreläg-
gandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter 
anmälan av den statistikansvariga myn-
digheten.

26§ Den som bryter mot 6§ skall dömas 
för olovlig identifi ering till böter eller 
fängelse i högst ett år, om gärningen inte 
är belagd med straff i brottsbalken eller 
personuppgiftslagen (1998:204). I ringa 
fall döms inte till ansvar.

Kompletterande  föreskrifter
27§ Regeringen meddelar komplet-
terande föreskrifter om den offi ciella 
statistiken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 
2001. Genom lagen upphävs
a. lagen (1992:888) om uppgiftsskyl-
dighet på jordbrukets område,
b. lagen (1992:889) om den offi ciella 
statistiken,
c. lagen (1995:606) om vissa personre-
gister för offi ciell statistik

2. Bestämmelserna i 14 och 15 §§ 
(1992:889) om den offi ciella statistiken 
gäller fortfarande i fråga om gärningar 
som begåtts före den 1 april 2001.

3. Beträffande behandling av person-
uppgifter som omfattas av datalagen 
(1973:289) skall i stället för vad som 
sägs i 2 § och 5 § tredje stycket denna 
lag, motsvarande bestämmelser i da-
talagen tillämpas till och med den 30 
september 2001.

4. I mål och ärenden om vite, där 
föreläggande har beslutats före den 1 
april 2001 enligt lagen (1992:888) om 
uppgiftsskyldighet på jordbrukets om-
råde eller lagen (1992:889) om den of-
fi ciella statistiken, tillämpas den lagen.

5. Beslut om undantag från gallrings-
föreskrift som meddelats enligt lagen 
(1995:606) om vissa personregister för 
offi ciell statistik gäller fortfarande.

Lag (2001:99) om den offi ciella statistiken
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Lydelse 31 december 2003

Tillämpningsområde
1§ Denna förordning innehåller 
komp letterande föreskrifter till lagen  
(2001:99) om den offi ciella statistiken.

Offi ciell statistik
2§ Vad som är offi ciell statistik och 
vilka myndigheter som ansvarar för 
den (statistikansvariga myndigheter) 
framgår av bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslu-
tar om statistikens innehåll och omfatt-
ning inom sitt statistikområde om inte 
något annat följer av ett särskilt beslut 
av regeringen. 

Talan om förbud mot använd-
ning av symbolen m.m.
3§ Statistiska centralbyrån för talan 
om förbud mot fortsatt användning av 
symbolen för offi ciell statistik eller be-
teckningen Sveriges offi ciella statistik, 
eller någon symbol eller beteckning 
som kan förväxlas därmed, enligt 22 
§ lagen (2001:99) om den offi ciella 
statistiken.

Insamling av uppgifter
4§Uppgifter för den offi ciella statisti-
ken skall samlas in på ett sådant sätt att 
uppgiftslämnandet blir så enkelt som 
möjligt.

5§Ytterligare föreskrifter om verkstäl-
ligheten av 7-11 §§ lagen (2001:99) om 
den offi ciella statistiken får beslutas av 
en statistikansvarig myndighet.

6§ En statlig myndighet  och en allmän 
försäkringskassa skall till statistikansva-
riga myndigheter lämna de uppgifter 
som behövs för framställning av offi -
ciell statistik. Uppgifterna skall lämnas 
vid den tidpunkt och på det sätt som 
myndigheterna kommer överens om. 

Förordning (2001:100) om den offi ciella statistiken

Information
7§ När en statistikansvarig myndighet 
samlar in uppgifter för den offi ciella 
statistiken, från någon annan än en stat-
lig myndighet skall den samtidigt lämna 
information om
• ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
• på vilka bestämmelser skyldigheten 

att lämna uppgifter grundas,
• av vem som samlar in uppgifterna 

och på vems uppdrag insamlandet 
sker, 

• ifall samråd har skett med den orga-
nisation som företräder uppgiftsläm-
naren,

• vilka bestämmelser om sekretess i se-
kretesslagen (1980:100) som kan bli 
tillämpliga på uppgifterna hos den 
insamlande myndigheten, 

• vad som gäller om uppgifternas be-
varande,

• eventuella påföljder om uppgifterna 
inte lämnas,

• andra förhållanden som är av bety-
delse i sammanhanget, såsom den 
enskildes rätt att ansöka om informa-
tion och få rättelse. 
Om uppgiftslämnadet är frivilligt 

skall myndigheten upplysa om det.

Behandling av person-
uppgifter m.m.
8§I bilagan anges när det är tillåtet att 
behandla sådana personuppgifter som 
avses i 15 § lagen (2001:99) om den 
offi ciella statistiken.

9§Uppgifter som behandlas för fram-
ställning av offi ciell statistik får även be-
handlas för framställning av annan statis-
tik och för forskning. Detta gäller dock 
endast om ändamålet med behandlingen 
inte är oförenligt med det ändamål för 
vilket uppgifterna samlades in.

10§En statistikansvarig myndighets 
verksamhet för framställning av statistik 
skall vara organiserad så att den är av-

gränsad från myndighetens verksamhet 
i övrigt.

11§ upphör att gälla (2001:997)

Gallring
12§ Innan en statistikansvarig myn-
dighet gallrar uppgifter enligt 19 § 
första stycket lagen (2001:99) om den 
 offi ciella statistiken skall den underrätta 
 Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter 
om undantag från gallring enligt 19 § 
andra stycket samma lag.

Tillgänglighet
13§ Den offi ciella statistiken skall av de 
statistikansvariga myndigheterna doku-
menteras, kvalitetsdeklareras samt utan 
avgift offentliggöras och hållas allmänt 
tillgänglig i elektronisk form genom ett 
allmänt nätverk. Statistiska centralbyrån 
får meddela närmare föreskrifter efter 
att ha hört samtliga statistikansvariga 
myndigheter. 

Offi ciell statistik som även publiceras 
i tryckta publikationer skall tillhanda-
hållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, 
statliga högskolebibliotek och Statistiska 
centralbyråns bibliotek utan avgift. 

14§   Individbaserad offi ciell statistik 
skall vara uppdelad efter kön om det 
inte fi nns särskilda skäl mot detta.

1. Denna förordning träder i kraft den 
1 april 2001. Genom förordningen 
upphävs 
a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter 
till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken, 
förordningen (1992:1032) om upp-
giftsskyldighet på jordbrukets område,
b. förordningen (1992:1668) om den 
offi ciella statistiken, 
c. förordningen (1995:1060) om vissa 
personregister för offi ciell statistik.
2. Föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 4 § förordningen (1992:1668) 
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Den offi ciella statistiken     Bilaga
Innehåll
Arbetsmarknad
Befolkning
Boende, byggande och bebyggelse
Energi
Finansmarknad
Handel med varor och tjänster
Hälso- och sjukvård
Hushållens ekonomi
Jord- och skogsbruk, fi ske
Kultur och fritid
Levnadsförhållanden

Medborgarinfl ytande
Miljö
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet
Offentlig ekonomi
Priser och konsumtion
Rättsväsende
Socialförsäkring m.m.
Socialtjänst
Transporter och kommunikationer
Utbildning och forskning

Offi ciell statistik Ansvarig myndighet

ARBETSMARKNAD

Löner och arbetskostnader Medlingsinstitutet
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider Statistiska centralbyrån (SCB)
Lönesummor SCB
Arbetskraftundersökningar SCB
Vakanser och arbetslöshet SCB
Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket
Arbetsskador Arbetsmiljöverket

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskrafts-
undersökningar, Vakanser och arbetslöshet, Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackfören-
ing.

BEFOLKNING

Befolkningens storlek och förändringar SCB
Befolkningens sammansättning SCB
Befolkningsframskrivningar SCB
Invandring och asylsökande SCB

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE

Bostadsbyggande och ombyggnad SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler SCB
Byggnadskostnader SCB
Intäkter, kostnader  och outhyrt i fl erbostadshus SCB
Bostads- och hyresuppgifter SCB
Fastighetspriser och lagfarter SCB
Fastighetstaxeringar SCB

ENERGI

Tillförsel och användning av energi Statens energimyndighet
Energibalanser Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet Statens energimyndighet

FINANSMARKNAD

Finansräkenskaper Finansinspektionen
Aktieägarstatistik Finansinspektionen
Finansiella företag förutom försäkring Finansinspektionen
Försäkring Finansinspektionen

Förordning (2001:100) om den offi ciella statistiken 

om den offi ciella statistiken skall vid 
tillämpningen av den nya förordningen 
anses meddelade med stöd av 5 § den 
nya förordningen.

3. Beträffande behandling av person-
uppgifter som omfattas av datalagen 
(1973:289) skall i stället för vad som sägs 
i 8 § denna förordning motsvarande be-
stämmelser i datalagen tillämpas till och 
med den 30 september 2001.
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HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER

Inrikeshandel SCB
Utrikeshandel SCB

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen
Dödsorsaker Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och Hälso- och sjukvård får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

HUSHÅLLENS EKONOMI

Inkomster och inkomstfördelning SCB
Hushållens utgifter SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter 
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda 
personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund.

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk
Jordbrukets produktion Statens jordbruksverk
Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk
Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk
Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk
Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen
Sysselsättning i skogsbruket Skogsstyrelsen
Riksskogstaxeringar Sveriges lantbruksuniversitetet
Fiske Fiskeriverket
Vattenbruk Fiskeriverket

KULTUR OCH FRITID

Bibliotek Statens kulturråd
Kulturmiljövård Statens kulturråd
Museer Statens kulturråd
Studieförbund Statens kulturråd
Samhällets kulturutgifter Statens kulturråd

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden SCB
Jämställdhet SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behand-
las som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening

MEDBORGARINFLYTANDE

Allmänna val SCB
Partisympatier SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 
8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behand-
lingen, och medlemskap i fackförening.

Förordning (2001:100) om den offi ciella statistiken 
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MILJÖ

Utsläpp Naturvårdsverket
Belastning Naturvårdsverket
Avfall Naturvårdsverket
Miljötillstånd Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket
Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen
Miljöskyddskostnader SCB
Gödselmedel och kalk SCB
Markanvändning SCB
Vattenanvändning SCB

NATIONALRÄKENSKAPER

Nationalräkenskaper SCB

NÄRINGSVERKSAMHET

Nystartade företag Institutet för tillväxtpolitiska studier
Internationella företag Institutet för tillväxtpolitiska studier
Konkurser och offentliga ackord Institutet för tillväxtpolitiska studier
Näringslivets struktur SCB
Industriproduktionens utveckling SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande SCB
Industrins lager SCB
Industrins leveranser och order SCB
Näringslivets investeringar SCB
Inkvartering Turistdelegationen

OFFENTLIG EKONOMI

Kommunernas fi nanser SCB
Statlig upplåning och statsskuld Riksgäldskontoret
Taxering Ekonomistyrningsverket
Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket

PRISER OCH KONSUMTION

Konsumentprisindex SCB
Prisindex i producent- och importled SCB
Köpkraftspariteter SCB
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex 
för byggnader SCB
Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet

RÄTTSVÄSENDE

Brott Brottsförebyggande rådet 
För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet Domstolsverket
Kriminalvård Brottförebyggande rådet
Återfall i brott Brottförebyggande rådet

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda personer, Kriminalvård och Återfall 
i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och straff-
processuella tvångsmedel.

Förordning (2001:100) om den offi ciella statistiken 
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SOCIALFÖRSÄKRING M.M

Stöd till barnfamiljer Riksförsäkringsverket
Stöd vid sjukdom och handikapp Riksförsäkringsverket
Stöd vid ålderdom Riksförsäkringsverket

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och 
Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers 
hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § 
behandlas som avser administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det 
gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 
8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers 
hälsotillstånd.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER

Vägtrafi k Statens institut för kommunikations-
analys (SIKA)

Bantrafi k SIKA
Sjöfart SIKA
Luftfart SIKA
Postverksamhet SIKA
Televerksamhet SIKA
Kommunikationsvanor SIKA

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över trafi kolyckor inom området Vägtrafi k får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafi kskadades hälsotillstånd.

UTBILDNING OCH FORSKNING

Skolväsende och barnomsorg Statens skolverk
Högskoleväsende Högskoleverket
Studiestöd Centrala studiestödsnämnden
Forskning SCB
Befolkningens utbildning SCB

Förordning (2001:100) om den offi ciella statistiken 
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4§  Centralbyrån får behandla uppgif-
ter i följande register för databasservice 
enligt 2 och 3 §§.
• registret över totalbefolkningen

(RTB),
• registret över befolknings-

förändringar,
• register med folk- och bostadsräk-

ningar (FoB),
• fastighetstaxeringsregistret,
• utbildningsregistret (UREG),
• arbetskraftsundersökningarna 

(AKU),
• företagsdatabasen (FDB),
• utrikeshandelsregistret,
• inkomst- och förmögenhetsregistret 

(IoF),
• sysselsättningsregistret (ÅRSYS),
• longitudinella registret över utbild-

ning – arbetsmarknad (LUCAS),
• mervärdesskatteregistret,
• kontrolluppgiftsregistret,
• yrkesregistret,
• register med undersökningar om 

levnadsförhållandena i samhället 
(ULF),

• lantbruksregistret vid Jordbruks-
verket,

• registret över för brott lagförda per-
soner vid Brottsförebyggande rådet,

• bilstatistikregistret vid Statens institut 
för kommmunikationsanalys.

5§ Centralbyrån skall ha ett statistiskt 
bibliotek som är tillgängligt för allmän-
heten. Centralbyrån skall ha en samling 
av utländsk och internationell statistik.

Verksförordningens 
 tillämpning
6§    Verksförordningen (1995:1322) 
skall, med undantag för 4 § andra styck-
et, 32 § andra stycket och 33 § andra 
stycket, tillämpas på centralbyrån.

Myndighetens ledning
7§ Centralbyråns generaldirektör är 
chef för myndigheten.
 Vid centralbyrån fi nns en överdirektör, 

Förordning (1988:137) med instruktion för SCB

som är generaldirektörens ställföreträ-
dare.

Styrelsen
8§ Centralbyråns styrelse består av högst 
10 personer, generaldirektören med-
räknad. Generaldirektören är styrelsens 
ordförande. 
Andra stycket upphävt.

9§ Upphävd (1996:722).

Personalföreträdare
10§ Personalföreträdarförordningen 
(1987:1101) skall tillämpas på central-
byrån.

11§ Upphävd (1996:722)

Styrelsens ansvar och 
 uppgifter
12§ Styrelsen får överlåta till gene-
raldirektören att besluta föreskrifter 
om sådan uppgiftsskyldighet som inte 
innebär någon väsentlig förändring för 
uppgiftslämnaren.

Rådet för offi ciella 
 statistiken (2001:996)
12a § Vid centralbyrån skall det fi nnas 
ett råd för den offi ciella statistiken. Rå-
det skall vara rådgivande och behandla 
principiella frågor om den offi ciella 
statistikens tillgänglighet, kvalitet och 
användbarhet samt frågor om att un-
derlätta uppgiftslämnandet.

Rådet skall årligen utarbeta en 
rapport om den offi ciella statistiken, 
sammanställa en årlig publiceringsplan 
och föra en förteckning över statistik-
ansvariga myndigheter och produkter. 
Rådet skall verka för samarbete mellan 
de statistikansvariga myndigheterna 
samt för utveckling och förvaltning av 
ett statistiknät.

12 b§ Rådet består av en ordförande 
och sex andra ledamöter. Centralbyråns 
generaldirektör skall vara ordförande 

Lydelse 31 december 2003

Uppgifter
1§ Statistiska centralbyrån är central 
förvaltningsmyndighet för den offi ciella 
statistiken och för annan statlig statistik 
(1994:1136).

Centralbyrån ansvarar för offi ciell 
statistik enligt förordningen 2001:100 
om den offi ciella statistiken. 

Centralbyrån får bedriva tjänsteexport 
inom sitt verksamhetsområde.

2§ Centralbyrån skall särskilt:
1. svara för samordning av den statliga 
statistikproduktionen samt verka för 
samordning mellan statlig och annan 
statistikproduktion,
2. svara för samordning av lämnandet av 
statistiska uppgifter till internationella 
organisationer,
3. utarbeta nomenklaturer och klassifi -
ceringsnormer för statistiken,
4. göra långsiktiga prognoser och analy-
ser enligt särskilda beslut av regeringen,
5. fastställa konsumentprisindex,
6. tillhandahålla offi ciell statistik och 
annan statistisk information i statistiska 
databaser enligt särskilda beslut av re-
geringen.

3§ På uppdrag av en myndighet skall 
centralbyrån i mån av resurser
• utföra statistiska undersökningar,
• utföra statistisk databehandling,
• hålla statistikdatabaser tillgängliga för 

bearbetningar,
• bedriva statistisk konsultationsverk-

samhet,
• bistå vid internationell rapportering 

av statistiska uppgifter,
• tillhandahålla de tjänster i övrigt som 

har samband med ett uppdrag.
Centralbyrån får åta sig uppdrag enligt 

första stycket även från andra uppdrags-
givare. 

Uppdragen skall utföras mot ersätt-
ning.
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i rådet. Rådet utser inom sig en vice 
ordförande. Andra ledamöter i rådet än 
ordföranden utses av centralbyrån  efter 
samråd med samtliga statistikansvariga 
myndigheter och förordnas för en tid 
om högst tre år. 

Vetenskapliga rådet
13§  Till centralbyrån är knutet ett 
vetenskapligt råd, vars sammansättning 
bestäms av centralbyrån. 

Vetenskapliga rådet skall bistå central-
byrån i frågor om metoder och kvalitet 
i statistiken. Rådet får även bistå andra 
myndigheter med ansvar för offi ciell 
statistik i sådan frågor.

Nämnderna för byggnads index 
och konsumentprisindex
14§ Till centralbyrån är knutna en 
nämnd för byggnadsindex och en 
nämnd för konsumentprisindex. 

15§ Nämnden för byggnadsindex 
skall handlägga frågor om beräkningar 
av byggnadsindex och därvid avgöra 
frågor av principiell natur rörande till-
lämpningen av de grunder som gäller 
för indexberäkningarna samt främja en 
utveckling av metoderna för beräkning-
arna av byggnadsindex.

16§ Nämnden för byggnadsindex 
består av en ordförande och tio andra 
ledamöter. Nämnden utser inom sig en 
vice ordförande. För varje ledamot fi nns 
en ersättare.

17§   Nämnden för konsumentprisindex 
skall handlägga frågor om beräkningar 
av konsumentprisindex och därvid av-
göra frågor av principiell natur rörande 
tillämpningen av de grunder som gäller 
för indexberäkningarna samt främja en 
utveckling av metoderna för beräkning-
arna av konsumentprisindex.

18§   Nämnden för konsumentprisin-
dex består av en ordförande och åtta an-

dra ledamöter. Nämnden utser inom sig 
en vice ordförande. För varje ledamot 
fi nns en ersättare.

19§   Nämnderna är beslutsföra när 
ordföranden och minst hälften av de 
andra ledamöterna är närvarande. 

20§ Ärenden i nämnderna avgörs efter 
föredragning.

21§ Nämndernas beslut får inte över-
klagas.

Tjänstetillsättning m.m.
22§ Överdirektören anställs genom be-
slut av regeringen. Andra anställningar 
beslutas av centralbyrån.

23§ Upphävd (1996:722).

24§ Ordföranden och de andra leda-
möterna i nämnderna förordnas av cen-
tralbyrån för högst tre år. I nämnden för 
konsumentprisindex förordnar dock re-
geringen en av de andra ledamöterna. 
 Vad som nu har sagts om ledamöter gäl-
ler också deras ersättare.

25§ Åtta av ledamöterna i Nämnden 
för Byggnadsindex och deras ersättare 
förordnas efter förslag av respektive
• Boverket
• Byggherreföreningen
• Industrins byggmaterialgrupp
• Hyresgästernas sparkasse- och bygg-

nadsföreningars riksförbund u.p.a. 
gemensamt med Svenska riksbyggen

• Svenska byggnadsarbetareförbundet
• Sveriges Byggindustrier 
• Sveriges allmännyttiga bostadsföretag
• Företagarnas riksorganisation 

26§ Bland de åtta ledamöter i Nämn-
den för konsumentprisindex som utses 
av centralbyrån förordnas en efter förslag 
av Riksbanken och en efter förslag av 
Konjunkturinstitutet och en efter förslag 
av Riksförsäkringsverket och Socialsty-

relsen. Av de övriga ledamöterna skall 
tre besitta sådan vetenskaplig skicklig-
het, att de sammantaget har kompetens 
inom ämnesområdena nationalekonomi 
och statistik.

 Vad som nu har sagts om ledamöter 
gäller också deras ersättare.

27§ Upphävd (1994:1136).

      

Förordning (1988:137) med instruktion för SCB
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(SCB-FS 2002:16)

Föreskrifter
1 § Myndighet som ansvarar för of-
fi ciell statistik skall upprätta aktuella 
beskrivningar av statistiken. Beskriv-
ningarna skall innehålla en kvalitets-
deklaration samt allmänna uppgifter 
om statistiken. Beskrivningarna skall 
offentliggöras och hållas allmänt till-
gängliga samtidigt med och i anslut-
ning till den offi ciella statistiken.

Offi ciell statistik som publiceras i 
tryckt form skall innehålla en sam-
manfattning av beskrivningen av 
statistiken.

2 § Offi ciell statistik skall dokumen-
teras i sådan omfattning att framtida 
användning av bevarade datamaterial 
underlättas.

3 § Offi ciell statistik skall offentlig-
göras så snart den är framställd.

4 § Offi ciell statistik skall innehålla 
uppgift om tidigare publicering, om 
det inte är uppenbart att detta är onö-
digt.

5 § Offi ciell statistik skall innehålla 
en översättning till engelska i sådan 
utsträckning att engelsktalande an-
vändare kan bilda sig en uppfattning 
om statistikens huvudinnehåll.

6 § Hos en myndighet som ansvarar 
för offi ciell statistik skall det fi nnas en 
årlig publiceringsplan för den offi ciella 
statistik som myndigheten ansvarar för. 
Planen skall löpande uppdateras.

Allmänna råd 
Till 1 §
Beskrivningarna av statistiken, som 
offentliggörs samtidigt med den of-
fi ciella statistiken, utformas enligt 
mall som SCB tillhandahåller. Enligt 
mallen omfattar beskrivningarna av 
statistiken kvalitetsdeklarationer och 
administrativa uppgifter för statistik-

produkterna. Kvalitetsdeklarationen i 
beskrivningarna av statistiken bygger 
på det kvalitetsbegrepp med riktlinjer 
för kvalitetsredovisning som SCB tagit 
fram (MIS 2001:1). 

Kravet på att beskrivningarna av sta-
tistiken skall vara aktuella förutsätter 
att de upprättas i anslutning till att ny 
statistik offentliggörs. För kortperio-
disk statistik är det dock tillräckligt att 
beskrivningar av statistiken upprättas 
en gång om året, såvida inte betydande 
förändringar av undersökningen ägt 
rum.

SCB svarar för att en samlad sam-
manställning av alla beskrivningar av 
offi ciell statistik offentliggörs och hålls 
allmänt tillgänglig i elektronisk form 
genom ett allmänt nätverk.  

Då offi ciell statistik publiceras bör 
en länk till beskrivningarna av statisti-
ken fi nnas. Därigenom får användarna 
tillgång till en aktuell kvalitetsdeklara-
tion.

Kvalitetsdeklaration av sekundärpu-
blicerad statistik (t.ex. årsböcker som 
innehåller offentliggjord statistik från 
fl era källor) bör ske genom angivande 
av källor.

Till 2 § 
SCB tillhandahåller riktlinjer för hur 
man dokumenterar datamaterial som 
ligger till grund för den offi ciella sta-
tistiken (s.k. observationsregister). 

Till 3 § 
Offentliggörande sker då statistiken 
för en viss tidsperiod publiceras första 
gången.
Det är viktigt för syftet med och för-
troendet för den offi ciella statistiken att 
den offentliggörs så snart som möjligt 
efter det att den är framställd. En lika 
behandling av användarna förutsätter 
att statistiken blir tillgänglig för alla 
användare vid samma tidpunkt.

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna 
råd för offentliggörande m.m. av offi ciell statistik
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Till 4 § 
Publicerad offi ciell statistik bör kunna 
följas över tiden oberoende av even-
tuella förändringar i publiceringsform, 
titel eller delserie. Sådana förändringar 
anges bl.a. i Beskrivningarna av sta-
tistiken.

Till 5 § 
För att utländska läsare skall kunna 
bilda sig en uppfattning om redovis-
ningens huvudinnehåll bör en engelsk 
översättning göras som åtminstone 
omfattar titel, beteckningen Sveriges 
offi ciella statistik, tabellförteckning 
och tabellrubriker. Därutöver bör en 
ordlista med centrala termer i text, 
tabeller och diagram eller en särskild 
sammanfattning översättas till engel-
ska.

Tillgängligheten för utländska an-
vändare ökar om även andra delar av 
redovisningen översätts till engelska. 

Till 6 § 
Uppgifterna över planerad publicering 
av offi ciell statistik avser bl.a. planerade 
tidpunkter för offentliggörande. SCB 
tillhandahåller en mall för utform-
ningen av publiceringsplaner.

Enligt 12 a § förordningen (1988:137
senaste ändring 2001:996) med in-
struktion för SCB skall Rådet för den 
offi ciella statistiken sammanställa en 
årlig publiceringsplan. Rådets sekreta-
riat svarar för att denna publicerings-
plan för all offi ciell statistik ställs sam-
man och hålls allmänt tillgänglig i 
elektronisk form genom ett allmänt 
nätverk.

Myndigheterna bör rapportera in 
ändringar i publiceringsplanen till 
rådets sekretariat.

Övriga allmänna råd
Enligt 4 § lagen om den offi ciella sta-
tistiken skall offi ciell statistik när den 
görs tillgänglig vara försedd med be-
teckningen Sveriges offi ciella statistik 
eller den symbol som framgår av bilaga 
till denna lag. Beteckningen eller sym-
bolen får endast användas för offi ciell 
statistik. 

Beteckningen Sveriges offi ciella 
statistik (SOS) eller symbolen för SOS 
bör anges på statistisk publikations 
titelsida eller i anslutning till inne-
hållsförteckningen i databas. Vid elek-
tronisk publicering bör beteckningen 
eller symbolen för SOS också anges i 
anslutning till tabell/diagram/karta. 

För att underlätta för användarna 
är det lämpligt att ange både beteck-
ningen för SOS och symbolen för SOS, 
alternativt anges enbart beteckningen 
för SOS.

En statistisk publikation med be-
teckningen Sveriges offi ciella statistik 
eller symbolen för SOS kan komplet-
teras med annan statistik än offi ciell 
statistik inom det område som den 
offi ciella statistiken avser. 

SCB tillhandahåller beteckningen 
Sveriges offi ciella statistik och symbo-
len för SOS i olika fi lformat.

Denna författning träder i kraft den 
1 september 2002.

Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna 
råd för offentliggörande m.m. av offi ciell statistik
Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna 
råd för offentliggörande m.m. av offi ciell statistik
Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna 
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Riktlinjer1) för beslut om innehåll och 
omfattning av den offi ciella statistiken

Offi ciell statistik
Statistiska undersökningar leder till två 
huvudtyper av slutprodukter:

• Slutliga observationsregister

• Statistik

De slutliga observationsregistren består 
av mikrodata, som gör det möjligt för 
nutida och framtida statistikproducen-
ter och statistikanvändare att ta fram 
annan statistik än den statistik som tas 
fram vid offentliggörandet av den of-
fi ciella statistiken. En särskild kategori 
av slutliga observationsregister är de 
levande observationsregistren, ofta i 
form av databaser, som fortlöpande 
underhålls och aktualiseras med nya 
uppgifter.

Med statistik avses skattningar av 
statistiska storheter. En statistisk stor-
het avser ett ”teoretiskt” (”sant”) värde 
som defi nieras av:

• att ett bestämt statistiskt mått an-
vänds för att sammanfatta

• värdena på en eller fl era variabler

• för objekten i en bestämd grupp.

En prognos kan betraktas som en skatt-
ning av en statistisk storhet, liksom 
skattningar baserade på totalräknade 
undersökningar (t.ex. ett administra-
tivt register) också kan betraktas som 
skattningar av statistiska storheter.

I systemet för den offi ciella statisti-
ken ingår själva statistiken, metadata, 
produktionssystem, slutliga observa-
tionsregister, publikationer, enstaka 
tabeller samt databaser. Databaser kan 
vara interaktiva eller bestå av fasta ta-
beller som användaren inte kan ändra 
på. Systemet består också av lagar, för-
ordningar, föreskrifter, allmänna råd, 
riktlinjer, verktyg (som är utvecklade 
för systemet såsom metoder, klassi-
fi kationer etc.), de statistikansvariga 
myndigheterna, rådet för den offi ciella 
statistiken samt SCB som samordnings-
ansvarig.

Nivå 1: På denna nivå beslutar reger-
ingen om för vilka ämnesområden och 
statistikområden som det ska tas fram 
offi ciell statistik och vilka myndigheter 
som ska ha statistikansvar.

Nivå 2: På denna nivå beslutar en 
statistikansvarig myndighet om statis-
tikens innehåll och omfattning inom 
sitt statistikområde. I praktiken betyder 
det att myndigheten defi nierar variab-
ler och objekt och beslutar vilken eller 
vilka metoder som ska användas för 
att få fram önskad statistik till önskad 
kvalitet.

Begreppet ”Statistikprodukt” har 
sedan länge använts inom systemet för 
den offi ciella statistiken. I SCB:s in-
struktion sägs i 12a § att ”Rådet ska 
….föra en förteckning över statistik-
ansvariga myndigheter och produkter.” 
Myndigheten sätter namn på statistik-
produkterna och rådets sekretariat ger 
en unik produktkod för varje produkt. 
En operationalisering av 2 § i statistik-
förordningen är att myndigheten ska 
redovisa minst en statistikprodukt för 
vart och ett av sina statistikområden 
och en viss statistikprodukt kan hänfö-
ras till ett eller fl era statistikområden. 

Det har visat sig att begreppet statis-
tikprodukt har upplevts som oklart av 
många myndigheter då man förknip-
pat begreppet med en slutprodukt. Man 
kan i princip likställa en statistikpro-
dukt med en statistisk undersökning. 
Begreppet undersökning ges här en 
vid tolkning och innefattar en serie av 
återkommande, väsentligen likadana 
undersökningar. 

D en offi ciella statistiken regle-
ras i lagen (2001:99) om den 
offi ciella statistiken, förord-

ningen (2001:100) om den offi ciella 
statistiken (statistikförordningen) och 
i SCB:s föreskrifter och allmänna råd 
för offentliggörande m.m. av offi ciell 
statistik (SCB-FS 2002:16). Inom 
vilka områden det ska fi nnas offi ciell 
statistik och vilka myndigheter som 
ansvarar för den (statistikansvariga 
myndigheter) beslutas av regeringen 
och framgår av bilagan till statistik-
förordningen. Enligt 2 § i statistikför-
ordningen beslutar en statistikansvarig 
myndighet om statistikens innehåll 
och omfattning inom sitt statistikom-
råde om inte något annat följer av ett 
särskilt beslut av regeringen. I verks-
förordningen (1995:1322), förordning 
(1982:668) om statliga myndigheters 
inhämtande av uppgifter från närings-
idkare och kommuner samt förordning 
(1998:1820) om särskild konsekvens-
analys av reglers effekter för små 
företags villkor, regleras frågor om 
uppgiftslämnande som är tillämpliga 
även för statistik.

De paragrafer i lag och förordningar 
som uttrycker krav på statistiken har 
presenterats inledningsvis i bifogade 
sammanställning av vad som gäller vid 
beslut om innehåll och omfattning av 
den offi ciella statistiken. De framtagna 
riktlinjerna är ett komplement till 
lagen och förordningarna. De ska ses 
som ett stöd i myndigheternas arbete 
med att besluta om sin offi ciella statis-
tik. Det gäller dels på nivå 2 (se nedan) 
för att avgöra hur statistikens innehåll 
och omfattning ska avgränsas och dels 
på nivå 3 (se nedan) när de ska avgöra 
exakt vilken statistik som ska åsättas 
beteckningen eller symbolen Sveriges 
offi ciella statistik. Riktlinjerna är inte 
tvingande för statistikansvariga myn-
digheter.

1) Riktlinjerna fastställdes av Rådet för den  offi ciella 
statistiken 2003-10-30.
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En statistisk undersökning kan t.ex. 
vara:

• totalundersökningar och urvals-
undersökningar

• situationsbaserade och händelse-
baserade undersökningar

• tvärsnittsundersökningar och longi-
tudinella undersökningar

• primära (direktinsamlande) och 
sekundära undersökningar (t.ex. 
 registerbaserade undersökningar och 
undersökningar som, i likhet med 
 nationalräkenskaperna, baseras på 
 resultaten från andra undersökningar)

• registervårdande undersökningar

En konkret undersökning kombine-
rar ofta fl era av de karaktäristika som 
nämns i listan ovan. Inom varje under-
sökningskategori ovan kan ett fl ertal 
olika mätmetoder tillämpas.

Normalfallet är att det fi nns ett 1-1 
förhållande mellan en statistikprodukt 
och en undersökning, men ibland kan 
en undersökning behöva delas upp på 
fl era statistikprodukter t.ex. beroende 
på att kvalitetsdeklarationen blir allt-
för komplicerad eller omfattande. En 
uppdelning kan t.ex. vara nödvändig 
p.g.a. olika modellantaganden, olika 
variabeluppsättningar, olika bransch-
indelningar eller olika periodicitet. 

Det kan ibland vara lämpligt att 
använda begreppet ”statistisk under-
sökning” i stället för begreppet ”sta-
tistikprodukt” i kommunikation med 
statistikens användare.1)

Nivå 3: På denna nivå preciseras vilka 
skattningar av statistiska storheter som 
utgör den offi ciella statistiken. Statis-
tiska storheter kan publiceras på papper, 
på fi l eller i en interaktiv databas som 
enskilda värden, i form av tidsserier el-
ler som tabeller varvid varje tabellcell 
innehåller en skattning.

Offentliggörandet är den första pu-
bliceringen – tillgängliggörandet för 

användarna – medan publicering är 
ett vidare begrepp och innebär också 
publicering efter offentliggörandet 
av statistiken. Offentliggörandet ska 
innebära att den statistikansvariga 
myndigheten på Internet publicerar 
ett antal statistiska storheter som åsatts 
beteckningen ”Sveriges offi ciella sta-
tistik” eller motsvarande symbol. En 
användare har inte själv rätt att sätta 
beteckningen Sveriges offi ciella sta-
tistik eller motsvarande symbol på en 
statistisk storhet som vidarebearbetas 
av användaren. Användaren ska på 
lämpligt sätt göras uppmärksam på 
att statistiken då upphör att vara offi -
ciell. Bearbetningar av avidentifi erade 
mikrodata, vidarebearbetningar av of-
fi ciell statistik t.ex. i analyserande och 
tolkande text är inte att betrakta som 
offi ciell statistik.

I tablån ovan illustreras de olika 
beslutsnivåerna. 

Att ändra i den offi ciella 
 statistikens innehåll och 
 omfattning

Nivå 1: Regeringen beslutar om äm-
nesområden, statistikområden och an-
svariga myndigheter genom att göra 

ändringar i statistikförordningen. En 
statistikansvarig myndighet bör anmäla 
förslag om förändringar till rådet. 

Nivå 2: Myndigheten beslutar om en 
ny undersökning och om nedläggning 
av en undersökning. Myndigheten bör 
anmäla planerade nya undersökningar 
och planerade nedläggningar till rådet.

Nivå 3: Myndigheten beslutar om 
ändringar den offi ciella statistiken. 
Myndigheten bör anmäla planerade 
förändringar i befi ntliga undersök-
ningar till rådet. Ändringar ska doku-
menteras i beskrivningen av statistiken 
och användarna bör informeras i an-
slutning till publiceringen. 

Typ av avgränsning Exempel Beslutande

Nivå 1 a) Ämnesområden a) Jord- och Skogsbruk… Regeringen
b) Statistikområden b) Sysselsättning i skogsbruket

    a) Nationalräkenskaper

    b) Nationalräkenskaper

Nivå 2 Vilka undersökningar? • Åtgärds- och sysselsättningsstatistik Statistikansvarig
      småskaligt skogsbruk (Urvalsunder- myndighet 
      sökning, intervjuer)
    • Skogsentreprenörer (Totalunder-
      sökning, enkät)
    • Riksskogtaxeringen (Inventering)
    • Nationalräkenskaper, årsvis (Vidare-
      förädling och sambearbetning) 

    • Etc.

Nivå 3 Vilka statistiska Arbetstimmar i skogsbruk 2003 fördelat Statistikansvarig 
storheter?   per… myndighet

Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den offi ciella statistiken

1) Se vidare Att dokumentera statistiska undersök-
ningar, observationsregister och statistikproduk-
tionssystem. Användarhandbok för SCBDOK version 
3.0 Bo Sundgren 2001-11-01, SCB samt i Kvalitets-
begrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av 
offi ciell statistik. Meddelanden i samordningsfrågor 
för Sveriges offi ciella statistik. (MIS 2001:1) SCB.
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Lagar och förordningar samt 
kompletterande riktlinjer 
Nedan redovisas ett antal paragrafer 
hämtade från lagar och förordningar 
som uttrycker krav på den offi ciella 
statistiken. Dessa krav har kompletterat 
med ett antal, icke tvingande, riktlinjer 
som myndigheten kan använda som en 
checklista vid beslut om innehåll och 
omfattning av den offi ciella statistiken. 

Relevanta paragrafer i lagar 
och förordningar 
1. Offi ciell statistik ska fi nnas för 
allmän information, utredningsverk-
samhet och forskning. Den ska vara 
objektiv och allmänt tillgänglig. 
Lag om den offi ciella statistiken 3 §

2. När offi ciell statistik görs tillgäng-
lig ska den vara försedd med beteck-
ningen Sveriges offi ciella statistik  eller 
den symbol som framgår av bilaga till 
denna lag. 
Lag om den offi ciella statistiken 4 §

3. Den offi ciella statistiken ska fram-
ställas och offentliggöras med beak-
tande av behovet av skydd för fysiska 
och juridiska personers intressen.
Lag om den offi ciella statistiken 5 §

4. En statistikansvarig myndighet 
beslutar om statistikens innehåll och 
omfattning inom sitt statistikområde 
om inte något annat följer av särskilt 
beslut av regeringen. 
Förordning om den offi ciella statistiken 2 §

5. Individbaserad offi ciell statistik ska 
vara uppdelad efter kön om det inte 
fi nns särskilda skäl mot detta. 
Förordning om den offi ciella statistiken 14 §

6. Myndigheter som samlar in uppgifter 
från kommuner eller privata näringsid-
kare ska samråda med organisation som 
företräder uppgiftslämnarna. 
Samrådsförordningen 3§

7. Innan en myndighet fattar beslut 
om föreskrifter eller allmänna råd för 
uppgiftslämnande ska myndigheten 
dessutom bl.a. utreda såväl kostnads-
mässiga som andra konsekvenser och 
dokumentera dessa i en problem- och 
konsekvensanalys (PKA-analys). 
Verks förordningen 27 §

Om föreskrifterna kan ha effekter 
av betydelse för små företags arbets-
förutsättningar, konkurrensförmåga 
eller villkor i övrigt ska myndigheten 
också göra en särskild konsekvens-
analys  enligt Förordningen om särskild 
konsekvensanalys av reglers effekter för små 
företags villkor. 

Riktlinjer
1. Offi ciell statistik fi nansieras i all-
mänhet med anslag till den statistik-
ansvariga myndigheten men kan 
också fi nansieras på annat sätt. Hur 
statistiken fi nansieras bör redovisas i 
beskrivningen av statistiken.

2. Den offi ciella statistiken bör i regel 
vara av löpande karaktär så att man kan 
följa utvecklingen över tiden. Engångs-
undersökningar och intermittenta un-
dersökningar kan också vara offi ciell 
statistik.

3. En undersökning som ryms inom 
de områden som anges i statistikför-
ordningen och som baseras på särskilda 
regerings- eller riksdagsbeslut eller på 
EU-regleringar bör betraktas som offi -
ciell statistik om det inte fi nns särskilda 
skäl däremot. 

4. Myndigheten bör lämna förslag om 
förändringar i statistikförordningens 
bilaga till rådets sekretariat för bered-
ning i rådet. 

5. Innan beslut fattas om att starta ny 
undersökning bör myndigheten utreda 
eventuell anknytning till närliggande 
undersökningar, befi ntliga register etc. 

för att undvika överlappande datain-
samlingar. 

6. Myndigheten bör rapportera till rå-
dets sekretariat när den avser att starta 
ny undersökning, göra förändringar i 
en befi ntlig undersökning eller lägga 
ned en undersökning. Förändringar i 
befi ntlig undersökning bör redovisas i 
anslutning till publiceringen.

7. Den statistikansvariga myndigheten 
avgör när en förändring av innehållet i 
en viss undersökning är så omfattande 
att den bör läggas ned och att en ny un-
dersökning defi nieras. I beskrivningen 
av statistiken, som även fortsättningsvis 
bör vara tillgängliga för användarna på 
Internet, bör anges under vilket namn 
och vilken kod den nya, ersättande 
undersökningen går att fi nna. 

8. Den statistikansvariga myndigheten 
bör anpassa statistikens innehåll och 
omfattning till samhällsutvecklingen 
och basera denna anpassning på om-
världsbevakning inklusive dialog 
med användarna t.ex. i användarråd 
och i andra fora, direkt med enskilda 
användare och i systematiska använ-
darstudier. 

9. Myndigheter med ansvar för statis-
tik som ofta används tillsammans eller 
berör närliggande områden bör sam-
råda med varandra och sträva efter en 
samordning avseende objekt, variabler 
och mätningar, t.ex. genom att repre-
sentanter för den andra myndigheten 
ingår i användarrådet. 

10. Myndigheten bör, förutom att 
samråda med organisationer som fö-
reträder uppgiftslämnarna d.v.s. Nä-
ringslivets Regelnämnd (NNR) och 
Svenska Kommunförbundet respektive 
Landstingsförbundet också höra andra 
uppgiftslämnarrepresentanter och an-
dra uppgiftslämnarkategorier.

Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den offi ciella statistiken
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Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den offi ciella statistiken

11. Myndigheten avgör om statistikens 
kvalitetsnivå är tillräcklig, i relation till 
hur den används. Detta kan göras t.ex. 
via processkartläggningar och studier 
av kvaliteten samt i dialog med an-
vändarna i användarråd och i andra 
fora, direkt med enskilda användare 
och i systematiska användarstudier. 

12. När man offentliggör preliminär 
statistik ska kraven på kvalitet vara 
uppfyllda så att beteckningen Sveri-
ges offi ciella statistik eller motsvarande 
symbol kan åsättas statistiken. I kva-
litetskravet ingår att beakta aktualitet 
kontra t.ex. precision. Användarna 
bör i anslutning till publiceringen in-
formeras om att statistiken kommer att 
revideras resp. att den är reviderad. 

13. Det kan i vissa fall vara nödvän-
digt att korrigera statistik p.g.a. att den 
statistik som tidigare offentliggjorts 
varit felaktig. Beteckningen Sveriges 
offi ciella statistik eller motsvarande 
symbol bör då åsättas den nya statisti-
ken. Användaren bör i anslutning till 
publiceringen informeras om statistiken 
ersätter tidigare offentliggjord statistik 
som var felaktig. 

14. Myndigheten bedömer om man 
vid omräkningar bakåt vid tidsserie-
brott kan åsätta beteckningen Sveriges 
offi ciella statistik eller motsvarande 
symbol på den nya omräknade statisti-
ken. Användaren bör vid publiceringen 
informeras om att det är frågan om en 
omräkning av tidigare offentliggjord 
statistik. 

15. Som komplement till offentliggö-
randet av de skattade storheterna kan 
statistiken publiceras i form av dia-
gram, karta eller liknande som också 
åsätts beteckningen Sveriges offi ciella 
statistik eller motsvarande symbol. 

16. Beteckningen Sveriges offi ciella 
statistik eller motsvarande symbol bör 

anges vid statistiken/tabellen. Den kan 
också anges på den statistiska publika-
tionens titelsida eller i anslutning till 
innehållsförteckningen i databasen. 
En statistisk publikation med beteck-
ningen Sveriges offi ciella statistik 
eller motsvarande symbol på titelsida 
kan kompletteras med annan statistik 
än offi ciell statistik; då bör dessutom 
de enskilda tabellerna som innehåller 
offi ciell statistik åsättas beteckningen 
eller symbolen.  

17. För statistik från undersökningar 
inom systemet för den offi ciella stati-
stiken som av den ansvariga myndig-
heten inte åsatts beteckningen Sveriges 
offi ciella statistik eller motsvarande 
symbol kan t.ex. en förklaring enligt 
nedan anges: 
Undersökningen ingår i systemet för den 
 offi ciella statistiken. Denna tabell är ej offi -
ciell statistik då den inte tas fram löpande. 

18. En användare har inte rätt att 
själv sätta beteckningen Sveriges of-
fi ciella statistik eller symbolen på sta-
tistik som användaren vidarebearbetar. 
Använ daren ska på lämpligt sätt göras 
uppmärksam på att vid vidarebearbet-
ningar av offi ciell statistik upphör sta-
tistiken att vara offi ciell. Bearbetningar 
av avidentifi erade mikrodata, vidare-
bearbetningar av offi ciell statistik samt 
analyserande och tolkande text är inte 
heller att betrakta som offi ciell statistik. 
Producenten kan uppmana användaren 
att i källa ange att:
Statistiken är en bearbetning av ”den eller 
den” undersökningen som ingår i systemet 
för den offi ciella statistiken.

19. En statistikansvarig myndighet har 
inte rätt att defi niera en viss statistik 
som offi ciell statistik efter att den har 
offentliggjorts. Däremot kan myndig-
heten besluta att en undersökning som 
inte ingår i systemet för den offi ciella 
statistiken från en viss tidpunkt ska 

defi nieras om till att ingå i systemet. 
Därvid kan myndigheten informera 
om en förändring i status för en viss 
undersökning, t.ex. enligt följande:
Undersökningen ingår i systemet för den 
 offi ciella statistiken fr.o.m. referensår xxxx.
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Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhäm-
tande av uppgifter från näringsidkare och kommuner

Lydelse 31 december 2003

1 § Bestämmelserna i denna förord-
ning skall iakttas av de statliga myn-
digheterna vid utformningen och 
utsändandet av blanketter som skall 
användas huvudsakligen av närings-
idkare eller kommuner för att lämna 
uppgifter som myndigheterna begär. 
De gäller också då uppgifterna skall 
lämnas på annat medium än blan-
kett. Bestämmelserna gäller även när 
myndighet uppdrar åt ett annat organ, 
statligt eller privat, att genomföra en 
uppgiftsinsamling.

Vad som i denna förordning före-
skrivs om statliga myndigheter avser 
inte myndigheter under riksdagen och 
inte heller kommittéer eller särskilda 
utredare enligt kommitté förordningen 
(1976:119).

2 § De uppgifter som skall lämnas en-
ligt en blankett skall vara utvalda och 
defi nierade så att uppgiftslämnandet 
begränsas till den information som 
behövs med hänsyn till ändamålet och 
så att uppgiftslämnandet underlättas så 
långt möjligt.

3 § Innan myndigheten beslutar om 
ett nytt formulär till blankett eller om 
en icke obetydlig ändring i ett tidigare 
fastställt formulär, skall myndigheten 
samråda med organisation eller annan 
som kan anses företräda de näringsid-
kare och kommuner som skall lämna 
uppgifterna.

Om uppgifter skall inhämtas genom 
enkät till näringsidkare eller kommu-
ner, skall samråd också äga rum i fråga 
om urvalet av uppgiftslämnare och 
tiden för enkätens genomförande.

Samråd får underlåtas om det är 
uppenbart obehövligt eller skulle stå i 
strid med uppgiftsinhämtandets syfte. 
Samråd får också underlåtas om tiden 
inte medger det.

4 § Om myndigheten beslutar att 
inhämta uppgifter genom enkät till 
näringsidkare eller kommuner, skall i 
beslutet anges 

1. den bestämmelse, enligt vilken 
skyldighet att lämna uppgifterna fö-
religger,

2. vilka slag av uppgiftslämnare som 
enkäten avser,

3. vad uppgiftslämnaren har att iaktta 
när enkäten besvaras,

4. vad uppgifterna skall användas till,

5. om samråd har förekommit enligt 
3 § och, om så är fallet, med vem sam-
rådet har ägt rum.

Uppgift om beslutets innehåll skall 
tillställas var och en som anmodas 
att lämna uppgifter. Om det inte fö-
religger någon skyldighet att lämna 
uppgifterna, skall detta tydligt anges 
i enkäten.

5 § Fristen för besvarande av en enkät 
till näringsidkare eller kommuner skall 
vara minst tre veckor räknat från en-
kätens utsändande, om det inte fi nns 
särskilda skäl för någon annan tidsfrist 
eller en annan tidsfrist är föreskriven i 
lag eller förordning.

6 § Hos myndigheten skall fi nnas 
en förteckning över myndighetens 
planerade och beslutade enkäter till 
näringsidkare och kommuner.

Denna förordning träder ikraft två 
veckor efter den dag (den 30 juni 
1982), då förordningen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk 
författningssamling.
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Lydelse 31 december 2003

1 § Denna förordning gäller utöver de 
allmänna föreskrifterna i verksförord-
ningen (1995:1322) om myndigheters 
skyldigheter i samband med beslut om 
föreskrifter eller allmänna råd enligt 
författningssamlingsförordningen 
(1976:725).

2 § När en myndighet under reger-
ingen överväger nya eller förändrade 
regler som kan ha effekter av betydelse 
för små företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i öv-
rigt skall myndigheten så tidigt som 
möjligt göra en särskild konsekvens-
analys i dessa avseenden och doku-
mentera denna. Analysen skall ske i 
den omfattning som är påkallad i det 
enskilda fallet.

3 § Konsekvensanalysen skall stödjas på 
följande frågeställningar:

1. Vilket är problemet och vad händer 
om någon reglering inte sker?

2. Finns det några alternativa lös-
ningar?

3. Vilka administrativa, praktiska el-
ler andra åtgärder måste småföretagen 
vidta till följd av regleringen?

4. Vilken tidsåtgång kan reglerna föra 
med sig för småföretagen?

5. Vilka lönekostnader, andra kostnader 
eller resursbelastning i övrigt för små-
företagen kan reglerna leda till?

6. Kan reglerna komma att snedvrida 
konkurrensförhållandena till nackdel 
för småföretagen eller i övrigt försämra 
deras konkurrensförutsättningar?

7. Kommer reglerna att i andra avseen-
den påverka småföretagen?

8. Går det att kontrollera efterlevnaden 

Förordning (1998:1820) om särskild konsekvens-
analys av reglers effekter för små företags villkor

av reglerna, och hur kommer reglernas 
effekter för småföretag att uppmärk-
sammas och granskas?

9. Bör reglerna gälla endast viss be-
gränsad tid för att hindra eventuella 
negativa effekter för småföretagen?

10. Behöver särskilda hänsyn tas till 
småföretagens villkor när det gäller 
tiden för reglernas ikraftträdande?

11. Finns det behov av speciella infor-
mationsinsatser?

12. Hur har samråd som behövs skett 
med näringslivet och med myndigheter 
som särskilt berörs, och vilka synpunk-
ter av betydelse har kommit fram?

Vid analys enligt första stycket skall 
myndigheten i den omfattning som 
behövs samråda med företrädare för 
näringslivet samt med myndigheter 
som särskilt berörs.

4 § Myndigheten skall årligen före den 
1 februari rapportera till regeringen 
om sitt arbete med konsekvensanaly-
ser enligt denna förordning under det 
gångna verksamhetsåret, och därvid 
ange de praktiska erfarenheterna och 
resultaten av detta.

Denna förordning träder ikraft den 
1 februari 1999. 
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