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Inledning
Enligt regleringsbrevet 2022 för Statistiska centralbyrån (SCB) ska
myndigheten senast den 31 januari redovisa en arbetsplan för den
anslagsfinansierade verksamheten avseende 2022. Arbetsplanen ska
omfatta planerad produktion och planerade större förändringar i statistiken under året. Arbetsplanen ska även redovisa förändrade krav från
EU och hur de hanteras. Verksamheten och förändringarna redovisas
uppdelade efter ämnesområdena i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken med korta kommentarer till väsentliga förändringar
inom det angivna ämnesområdet. SCB utarbetar och fastställer årligen
även en verksamhetsplan, som beskriver verksamhetens mål och
inriktning.
SCB är nationell statistikbyrå med den innebörd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/759. Myndigheten
ansvarar också för att göra långsiktiga prognoser inom arbetsmarknads-,
befolknings- och utbildningsområdet.
SCB ansvarar för att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och
annan statlig statistik samt för att samordna systemet för den officiella
statistiken. Samordningen sker sedan 2019 med stöd av en målbild för
den officiella statistiken som tagits fram i samverkan med övriga statistikansvariga myndigheter och som rådet för den officiella statistiken
ställt sig bakom.
SCB publicerar löpande officiell statistik inom ett flertal ämnesområden;
Arbetsmarknad, Befolkning, Boende, byggande och bebyggelse, Demokrati, Handel med varor och tjänster, Hushållens ekonomi, Kultur och
fritid, Levnadsförhållanden, Miljö, Nationalräkenskaper, Näringsverksamhet, Offentlig ekonomi, Priser och konsumtion samt Utbildning och
forskning.
SCB producerar även officiell och annan statlig statistik på uppdrag av
andra myndigheter, mikrodatauppdrag till forskare och övriga uppdrag.
SCB bedriver även internationell tjänsteexport och är nationell koordinator för internationella valutafondens gemensamma datastandard i
Sverige (SDDS Plus).
Enligt regleringsbrevet för 2022 har SCB också några mer specifika
åtaganden:
•
•
•
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Lämna uppgifter om tillgänglighet och könsuppdelning m.m. enligt
13 och 14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Myndigheten ska leverera mikrodatamaterial till Regeringskansliet.
Myndigheten ska leverera statistik från nationalräkenskaperna och
arbetskraftsundersökningarna till Konjunkturinstitutet på den
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överenskomna detaljnivå och i det format som är anpassat till
Regeringskansliets (Finansdepartementets) behov.
Myndigheten ska redovisa arbetskostnadsindex till regeringen.
Myndigheten ska sammanställa och redovisa statistik om det civila
samhället utifrån FN:s statistiksystem för satelliträkenskaper om
icke vinstdrivande organisationer.
Myndigheten ska genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet
för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet.
Myndigheten ska samverka med Jämställdhetsmyndigheten i arbetet
med att planera och erbjuda stöd till myndigheter i regeringens
utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga
myndigheter.
Myndigheten ska ta fram och publicera könsuppdelad statistik om
situationen på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning.
Myndigheten har dessutom administrativa uppdrag relaterade till
Sveriges avgift till Europeiska unionen.
Myndigheten ska genomföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2022. Myndigheten ska undersöka hur valdeltagandet
ser ut i olika grupper av den röstberättigade befolkningen, göra
jämförelser utifrån socioekonomiska faktorer och studera skillnader
avseende kön, ålder och utbildning samt mellan inrikes och utrikes
födda. Myndigheten ska också undersöka valdeltagandet bland
förstagångsväljare och bland personer med funktionsnedsättning
samt bland utländska medborgare, analysera skillnader i valdeltagande mellan olika kommuner och valdistrikt. Jämförelser med
tidigare valtillfällen ska göras, inklusive jämförelser med myndighetens tidigare studier om valdeltagandets utveckling.
Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den
praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnens rättigheter
(barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde.
Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att tillvarata de
erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp
från tjänsteresor.
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Större förändringar under 2022
En effektiv och tillförlitlig statistikproduktion är en förutsättning för att
statistiken ska publiceras i tid och hålla god kvalitet. Detta säkerställs
genom det processorienterade arbetssätt som gäller för all verksamhet
som SCB bedriver.
I samband med att SCB:s nya strategi beslutades 2019 sattes ett antal
delmål upp, som successivt skulle leda mot strategins mer långsiktiga
inriktning. Ett av delmålen gällde att SCB behöver ha en ändamålsenlig
organisation för att lyckas med strategin. Arbete har pågått sedan dess
för att se över styrstrukturen och kartlägga alla roller på SCB. Under
2021 har olika organisationsförslag utretts, utifrån ledningsgruppens
bedömning att möjligheterna att lyckas med omställningen mot strategins mål skulle vara störst i en förändrad organisation.
Organisationsöversynen bedrevs hela våren 2021 i SCB:s ledningsgrupp
parallellt med tät facklig samverkan. SCB:s nya organisation trädde i
kraft 1 september 2021.
SCB:s nya organisation består av fyra avdelningar samt en myndighetsledning som förutom generaldirektör och biträdande generaldirektör
även består av fem enheter som i huvudsak är styrande och stödjande
och som har ett uppdrag som omfattar hela SCB. Specialfunktionerna är
placerade på myndighetsledningen.
Under 2022 och framåt ska omorganisationen bidra till att SCB fortsatt
ska kunna vara en relevant och central samhällsaktör. Den nya organisationen bidrar till ett ökat fokus på data och analys vilket ska skapa
bättre förutsättningar för SCB:s statistiska ledarskap och hantering av
data som en strategisk resurs. SCB har nu bättre förutsättningar att
ännu snabbare kunna svara mot behov av aktuell, relevant och tillförlitlig statistik.
I den nya strategin, som är styrande för SCB:s verksamhet, sägs att ”Vi
ger samhället användbar statistik att lita på”. Strategin konkretiseras i
SCB:s verksamhetsplan 2022–2024 vilket bidrar till en helhetssyn på de
kommande årens verksamhet och mål. För att utveckla verksamheten
mot de övergripande målen i strategin har fyra områden prioriterats
inför 2022 där kraftsamling sker: Sveriges arbetsmarknadsstatistik,
Sveriges ekonomiska statistik, Kommunikation samt Säkrad datatillgång.
Under 2021 har ett ämnesdesignarbete genomförts vilket resulterat i att
en ny, i huvudsak registerbaserad, statistik kommer att redovisas första
gången under 2022, BAS (befolkningens arbetsmarknadsstatus). BAS
bygger på administrativa data och införandet innebär att SCB för första
gången kommer att redovisa registerbaserad statistik som avser arbetslösa, arbetskraften och relaterade storheter som t.ex. relativ arbetslöshet.
Förändringen kommer att innebära förbättringar för många användare

6

SCB – Arbetsplan 2022

eftersom statistiken publiceras kvartalsvis samt kommer att vara möjlig
att redovisa på mer detaljerad nivå.
Under 2022 kommer BAS att utgöra så kallad statistik under uppbyggnad.
Från och med 2023 är planen att BAS kommer att utgöra officiell statistik.
BAS kommer att vara ett registerbaserat komplement till AKU (Arbetskraftsundersökningarna). AKU är reglerad på EU-nivå och innehåller
information som inte kan fångas upp i BAS. Under 2022 kommer urvalet
att vara cirka 17 000 per månad. Utredning av framtida urvalsstorlek
kommer att göras under kommande år. Med anledning av den nya
ramlagen som trädde i kraft 2021 har ett omfattande omläggningsarbete
genomförts i AKU. Från och med 2021 används den nya blanketten.
Under 2022 kommer AKU att länka ett antal serier för att möjliggöra
jämförelser över tid.
Under 2022 genomförs insamlingen av Undersökningarna av levnadsförhållanden för första gången med hjälp av kombinerad insamling
(telefon och webb).
Ett initiativ är startat för att utveckla den ekonomiska statistiken genom
en översyn av designen. Arbetet inbegriper att se över såväl innehåll
som utformning av den framtida statistiken. Målet är att utveckla statistiken så att den bättre kan möta användarnas behov, skapa förutsättningar för ökad användning av ny teknik, nya datakällor och minska
uppgiftslämnarbördan, samtidigt som statistikens kvalitet upprätthålls.
En viktig del i detta arbete är införandet av nya statistiska enheter.
Deras syfte är att förbättra den ekonomiska statistiken, och kunna ge en
bättre bild av företagen och deras verksamhet. För att statistiken ska bli
jämförbar både nationellt och internationellt används en gemensam
definition av de enheter som redovisas och är samma begrepp som
används inom EU: företagsenhet (FE), verksamhetsenhet (VE) och lokal
verksamhetsenhet (LVE).
Under 2021 har utvecklingen av ett sammanhållet produktions- och
analysstöd som innefattar statistikprocessens alla delar för nationalräkenskaperna fortsatt. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla
och implementera det nya systemstödet.
Eurostat genomförde i slutet av 2021 en peer review över hur Sverige
uppfyller riktlinjerna för europeisk statistik, EU Code of Practice. I den
preliminära rapporten fick Sverige sex rekommendationer som experterna i peer review menar är nödvändiga att genomföra för att uppfylla
EU CoP och ytterligare 16 som skulle innebära tydliga förbättringar. För
närvarande görs en sakgranskning av de tentativa rekommendationerna
och att det utifrån det kan komma att rekommendationer justeras eller
tas bort innan den slutliga rapporten. Rekommendationerna och hur
Sverige ska hantera dem beslutas i maj 2022. Ett antal av rekommendationerna ligger i linje med pågående utveckling: översyn av statistikområden; nya datakällor; mer fokus på administrativa register; tydligare
roll för SCB i det nationella dataekosystemet samt att bättre utnyttja
SCB – Arbetsplan 2022
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enkäten om officiell statistik som de statistikansvariga myndigheterna
årligen besvarar. Flera av rekommendationerna innebär omfattande
utveckling. Det gäller t.ex. rekommendationen att ersätta personnummer
med en statistisk kod, att producera och publicera regelbundna mätningar av uppgiftslämnarbördan samt att förbättra SCB:s webbplats
utifrån användarperspektivet.
Arbetet för att tillgängliggöra mer öppna data fortsätter under 2022.
Inom ramen för regeringsuppdraget att främja delning och nyttiggörande av data för smart statistik (I2021/02417) ska SCB främja tillgången till öppna data genom att ta fram föreskrifter vad gäller officiell
statistik som öppna data, med syfte att främja ökad användning och
återanvändning via dataportal.se. SCB ska särskilt främja användningen
av statistikansvariga myndigheters öppna data för visualisering.
SCB har fått i uppdrag att möjliggöra att statistik som i dag levereras till
Konjunkturinstitutet levereras direkt till Regeringskansliet.
I januari 2022 tidigarelade SCB sin publicering till klockan 8.00. Förändringen görs för att bättre möta användarnas behov. Det ligger ett värde i
att vidareförmedlare av statistiken får längre tid för egna analyser vilket
i sin tur ökar nyttan för användare och medborgare.
Digitalisering av direktinsamling är fortsatt ett prioriterat utvecklingsområde. Under 2021 har flertalet tester genomförts vilket under 2022
kommer att resultera i fortsatt implementering av digitala lösningar i
insamlingen. Ett s.k. produktionsbord för digitaliserad direktinsamling
är etablerat och fortsätter sitt arbete med att driva och följa upp arbetet.
Sökandet och processutveckling för att hitta nya datakällor är ett naturligt inslag i digitaliseringsarbetet och syftar dessutom till att minska
uppgiftslämnarbördan. Myndigheten avser att, i linje med strategin, gå
mot digitala lösningar i snabb takt de närmsta åren.
Sedan 2017 har SCB, tillsammans med Bolagsverket (ansvarig) och
andra samverkansmyndigheter arbetat med att möjliggöra digital
inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket. Myndighetssamarbetet
har även haft ett bredare syfte (än årsredovisningar); att samordna
begrepp och möjliggöra återanvändning av begrepp i fler taxonomier
t.ex. för statistikrapportering. SCB har utvecklat en taxonomi för företagsekonomisk statistikrapportering. En första version av statistiktaxonomin, omfattande uppgifter som efterfrågas per kvartal och månad
publicerades i december 2020. En ny version av statistiktaxonomin som
även omfattar företagsekonomiska uppgifter som efterfrågas årligen
publicerades i oktober 2021. Samordning och återanvändning av begrepp
är en viktig grund för att möjliggöra en effektiv hantering hos företagen.
Statistiktaxonomin syftar till att möjliggöra en helt digital rapporteringskedja och är ett led i SCB:s arbete med att minska företagens kostnader
relaterade till statistikrapportering. Samordningen möjliggör även en
effektiv återanvändning av information ur årsredovisningar. När årsredovisningar finns i ett digitalt och strukturerat format minskar SCB:s
8
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behov av att direktinsamla denna typ av information för statistikändamål, framför allt i strukturstatistiken.
En utredning har tillsatts som ska ta ställning till hur en skyldighet att
upprätta och ge in års- och koncernredovisningen i ett elektroniskt
format bör utformas och vilka företag som bör omfattas, denna utredningsdel ska vara färdig senast i december 2022. Utredaren ska i sitt
arbete i ett tidigt skede av utredningen inleda en dialog med och
inhämta synpunkter från berörda myndigheter, t.ex. Bolagsverket,
Brottsförebyggande rådet, Skatteverket och Bokföringsnämnden, och
Svenskt Näringsliv, FAR, Näringslivets regelnämnd, Företagarna,
Företagarförbundet samt andra parter som kan bedömas bli särskilt
berörda av förslagen och övervägandena.
SCB:s strategiska inriktning betyder att granskning endast ska ske i den
omfattning som granskningen gör skillnad på kvaliteten utifrån hur
statistiken ska användas. Under hösten 2021 genomfördes en utredning
i syfte att ta fram risker med och en plan för att avveckla den manuella
granskningen. Utredningen resulterade i en ny granskningsprocess som
ska implementeras huvudsakligen under 2022.
Genom att gå från manuell granskning mot mer automatisering säkerställs att statistiken bibehåller sin tillförlitlighet samtidigt som resurser
frigörs. Genom hela processen kommer den framtagna statistikens
kvalitetsmarkörer att följas noga för att säkerställa att all statistik
fortsatt håller önskad kvalitet. Arbetet med införandet kommer att
påverka stora delar av verksamheten och kommer att planeras, stödjas
och drivas centralt på SCB.
Pandemin har under två års tid påverkat omvärlden, hela samhället och
även SCB. SCB ställde snabbt om sin verksamhet i enlighet med särskilda regeringsuppdrag och övriga restriktioner som funnits och fortfarande finns. Statistikproduktionen har säkerställts och genomförts
utan nämnbar inverkan på produktion och publiceringar. SCB hade
redan före pandemin stor vana av digitala lösningar både i produktion
och övrig verksamhet vilket underlättade den snabba omställningen
som krävdes. Nödvändiga anpassningar till den nya situationen har
genomförts på ett kontrollerat och systematiskt sätt.
I spåren av coronautbrottet ökade efterfrågan på statistik som snabbt
kunde visa effekterna av krisen. BNP-indikatorn, försäljningsindikatorn
och aktivitetsindikatorn är exempel på ny statistik som SCB har tagit
fram för att möta detta behov. SCB kommer fortsättningsvis under 2022
att producera BNP-Indikatorn på månad och kvartal.
Under 2022 genomförs allmänna val i Sverige. Med anledning av detta
har SCB fått i uppdrag att genomföra studier kopplat till valdeltagandet.
Dessutom innebär valår, och de debatter och frågor som ett val medför,
ett ökat intresse för statistik inom många områden från media och
medborgare. För att möta det ökade behovet har SCB skapat en ny
ingång på sin webbplats, Valrelaterad statistik. Där kommer artiklar,
SCB – Arbetsplan 2022
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analyser och statistik som relaterar till valet och samhällsdebatten att
samlas.
SCB har infört flexibla arbetsplatser både i Solna och Örebro. Förberedelser inför flytt till nya lokaler i Örebro 2023 pågår.
För att stödja den framtida statistikproduktionen och dess förändrade
funktionsbehov, tekniskt vägskäl för infrastrukturen och krav på lagefterlevnad tillsammans med beroenden till nya lokallösningar, genomförs upphandling av nytt datacenter IT-infrastruktur under första halvåret 2022. Införande påbörjas direkt efter upphandlingsperioden med
mål om att nuvarande funktionalitet är överflyttad till ny IT-infrastruktur placerad i nya datahallar samtidigt som inflyttning sker till nya
lokaler i Örebro hösten 2023.
SCB:s avtal med nuvarande driftleverantör går ut hösten 2023. I samband
med det har en översyn gjorts om SCB ska fortsätta handla upp driften
eller om vi fortsättningsvis ska sköta den i egen regi. Valet har blivit
egen regi. Under 2022 kommer SCB att påbörja anställning av egen
personal och i takt med att det sker också ta över mer och mer från
nuvarande driftleverantör. Vissa delar såsom servicedesk-funktionen
kommer dock fortsatt att upphandlas.
Förberedelser inför Sveriges ordförandeperiod i EU kommer att pågå
under 2022.
SCB har under 2021 hemställt om en förändring i förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken som innebär förändringar i
indelningen i ämnesområden och statistikområden. Förberedelsearbete
för en implementering av förändringarna kommer att pågå under 2022.
SCB har, vilket beskrivs ovan, stora utmaningar under 2022 vilket kan
leda till behov av ytterligare ambitionssänkningar i verksamheten förutom de redan planerade åtgärderna.
I det följande beskrivs, med uppdelning på ämnesområde enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, vilka större förändringar i
form av ny verksamhet och ambitionsförändringar som ska genomföras
under året. Därefter följer en redovisning av nya EU-krav och fördelning
av anslag på ämnes- och statistikområde. Slutligen redovisas statistikprodukternas syfte, periodicitet, användare och eventuell EU-reglering
efter ämnesområde. Det bör också klargöras att anslagsintäkter inte
alltid genererar statistik som publiceras under innevarande år utan kan
också avse förvaltning och intermittenta undersökningar.
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Ambitionsförändringar
inom den anslagsfinansierade statistiken
uppdelat på ämnesområde
Arbetsmarknad
Inom ämnesområdet arbetsmarknad ingår statistik baserat på Arbetskraftsundersökningarna (AKU), den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken samt
konjunkturstatistik över vakanser. Vidare ingår Yrkesregistret och statistik över yrken och yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer och dessutom integrationsstatistik.
I maj 2021 presenterade SCB en plan för den framtida arbetsmarknadsstatistiken utifrån arbetet som bedrivits inom Ämnesdesignbordet
Arbetsmarknad (ÄDB). Därefter har arbetet med planering och implementering av planen inletts. Även visst ytterligare utredningsarbete
kommer att genomföras under 2022. Arbetet bedrivs i dialog med
användarna och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet.
Arbetet med att utvärdera och implementera de månatliga arbetsgivardeklarationerna (AGI) kommer att fortsätta under 2021. Uppgifterna
ersätter de årliga kontrolluppgifterna och används från och med 2020
som en central del för bland annat lönesummestatistiken (LSUM) och
RAMS. AGI är en viktig datakälla i arbetet med att modernisera arbetsmarknadsstatistiken och bland annat kommer en ny statistikprodukt,
Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), publiceras under första
halvåret 2022. Produkten bygger på registerinformation och kommer
med tiden ersätta och komplettera flera av de nuvarande statistikprodukterna såsom RAMS, LSUM m.fl. Dock kommer dessa produkter
beräknas och publiceras även 2022 för referensperioden 2021. En
utredning kring möjligheterna att beräkna arbetade timmar bland annat
baserat på AGI kommer att slutföras under 2022.
Inom ramen för ämnesdesignarbetet pågår även arbete kring huruvida
AGI kan ersätta den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) på
sikt. Detta kommer att utredas ytterligare under 2022. Från och med
2021 används AGI som hjälpinformation i AKU.
Urvalet för AKU halverades 2019 och trappades sedan upp under 2020.
Under 2021 uppgick det till 18 200 per månad. Av dessa har 80 procent
använts för att mäta med den nya blanketten och 20 procent för att mäta
med den gamla blanketten. Under 2022 kommer urvalet att vara cirka
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17 000 per månad, det vill säga en större del av den del av urvalet som fått
svara på frågor utifrån den gamla blanketten läggs tillbaka till urvalet.
Intervjuartimmarna och kostnaderna för de resterande intervjuerna
kommer att användas till pilotundersökningen för kombinerad insamling.
Pilotundersökningen för kombinerad insamling kommer därmed att
kunna rymmas inom samma ramar som AKU haft under 2021. Utredning
av framtida urvalsstorlek kommer att göras inom ramen för målbild
arbetsmarknad. Med anledning av den nya ramlagen som trädde i kraft
2021 har ett omfattande omläggningsarbete genomförts i AKU. Från och
med 2021 används en ny blankett. För hantering av ett eventuellt tidseriebrott har dubbelinsamling för den nya och den gamla blanketten
(80/20%) genomförts under hela 2021. Publiceringen under 2021 har
baserats på skattningar från den nya blanketten, samtidigt som AGI har
ersatt kontrolluppgifter som hjälpinformation. Under 2022 kommer
AKU:s centrala serier att länkas för att det ska vara möjligt att göra
jämförelser över tid. Planen är att cirka 500 centrala serier kommer att
vara länkade till publiceringen av AKU januari 2022 som äger rum i
februari 2022. Från och med då kommer SCB även att göra jämförelser
mot tidigare år i AKU:s statistiknyheter. Insamling och publicering av
data från den gamla blanketten kommer i och med detta att upphöra.
SCB planerar att för AKU införa möjlighet att besvara frågor via ett
webbformulär. För att säkerställa att metoden fungerar och klarlägga
eventuell påverkan på resultaten, kommer en pilotundersökning att
genomföras med start i det tredje kvartalet 2022. Pilotundersökningen
kommer att rikta sig till dem som vid den första intervjun var fast
anställda, företagare, som inte hade någon bisyssla, som vanligen
arbetade minst 20 timmar (ingen övre gräns) och där den inledande
intervjun inte är gjord med hjälp av tredje part (d.v.s. inga tolkintervjuer
eller indirekt intervjuer). Piloten kommer att utvärderas våren 2023 och
planen är att införa webbinsamling kombinerat med intervjuinsamling i
AKU från och med det fjärde kvartalet 2023.
En del i planen för den framtida arbetsmarknadsstatistiken är att ta
fram registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på månadsbasis. Under
2022 kommer BAS, befolkningens arbetsmarknadsstatus, publiceras för
första gången. Registret baserats bland annat på information från AGI,
Försäkringskassan, CSN och Arbetsförmedlingen. BAS publiceras då
som statistik under utveckling. Kopplat till publiceringen, kommer
information om den nya statistiken att spridas, liksom information om
hur den förhåller sig till annan arbetsmarknadsstatistik.
Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har initierats med ambitionen
att, i möjligaste mån, samordna SCB:s Arbetskraftsbarometer och
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos från och med 2022.
Undersökningarna vänder sig i relativt stor utsträckning till samma
uppgiftslämnare och efterfrågar liknande uppgifter. Ett ytterligare steg,
som ligger i linje med planen för utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken, är att undersöka möjligheterna att även samordna
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undersökningarna med Konjunkturstatistik över vakanser. Detta
kommer att utredas under 2022.
SCB kommer under 2022 ta fram och publicera könsuppdelat statistik
om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Under mars 2022 publiceras statistik baserad på data
insamlade under 2021. Under 2022 kommer insamling av data att utgå
från den nya uppsättning frågor som tagits fram under det utvecklingsarbete som genomförts för undersökningen under 2021. Under 2022
genomförs även en utvärdering av det nya frågorna. Publicering av
resultaten för statistiken som samlas in under 2022 kommer att ske
under våren 2023.
SCB har fått i uppdrag att möjliggöra att statistik, avseende data från
Nationalräkenskaperna och AKU, kan hämtas av Regeringskansliet
direkt från SCB. Se vidare nedan under rubrik Nationalräkenskaperna.

Befolkning
I ämnesområdet befolkning ingår statistik om befolkningen, befolkningsframskrivningar och demografisk analys. Dessutom omfattar
området Registret över totalbefolkningen (RTB), registerbaserad folkoch bostadsräkning, Census samt tidigare folk-och bostadsräkningar
1960–1990.
Under 2022 kommer SCB att arbeta med Census och genomföra en
första leverans av folkmängd per kilometerruta. SCB kommer även
fortsättningsvis delta i det europeiska samarbetet för Census 2021 och i
arbetet med den nya europeiska ramlagen för befolkning, migration och
census (ESOP). Kvalitetsevalveringen av hur hushåll skapats i Census är
frivillig för medlemsländerna att genomföra enligt förordningen och har
nedprioriterats av resursskäl. Kvaliteten i det underliggande registret
har bedömts som god.
Statistik om cirkulär migration kommer inte att uppdateras från och
med 2022.

Boende, byggande och bebyggelse
Inom ämnesområdet boende, byggande och bebyggelse återfinns statistik om fastigheter, bostadsbeståndet, hyror i bostadslägenhet och
intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus.
Översynen av intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus
pausas under 2022. Undersökningen genomförs inte 2022.

Demokrati
Ämnesområdet demokrati omfattar statistik om de allmänna valen samt
Europaparlamentsvalet, SCB:s partisympatiundersökning (PSU) samt
undersökningarna om förtroendevalda i kommuner och regioner och
den lokala demokratin.
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2022 är valår och därmed kommer mycket fokus inom demokratistatistiken riktas mot detta faktum. Inför valen i september sker
förberedelser i form av planering av undersökningars upplägg och
kontakter med Valmyndigheten om filleveranser m.m. Mycket arbete
kommer också läggas på att tillhandahålla statistik som är särskilt
efterfrågad inför valen, både i form av en särskild ingång på SCB:s
webbplats, men också att guida frågeställare till relevant statistik. I
samband med valet genomförs som vanligt en Partisympatiundersökning med syfte att möjliggöra eventuella metodförbättringar. Efter
valen blir fokus framför allt på produktion för de undersökningar som
aktualiseras: Valresultat, Nominerade och valda samt
Valdeltagandeundersökningen.

Handel med varor och tjänster
Inom ämnesområdet handel med varor och tjänster ingår omsättningsstatistik för tjänstesektorn och näringslivet, livsmedelsförsäljning
fördelat på varugrupper samt statistik om utrikeshandel med varor.
De delar av den nya ramlagstiftningen för den ekonomiska statistiken
som berör utrikeshandel med varor träder i kraft 2022. Enligt den nya
ramlagstiftningen kommer mikrodatautbyte genomföras inom EU
fr.o.m. januari 2022. En studie av utrikeshandel med varor kommer att
genomföras våren 2022 för att undersöka möjligheterna att utnyttja
befintliga registerdata mer effektivt, se över direktinsamlingen av data
och kvalitetssäkra effekterna av mikrodatautbytet.

Hushållens ekonomi
Statistik om hushållens utgifter, inkomst och skatter ingår i ämnesområdet hushållens ekonomi liksom statistik om hushållens boende och
boendeutgifter. Dessutom ingår databaserna Fördelningsanalytiskt
statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) och Företagsregister och individdatabas (FRIDA) samt Inkomst- och taxeringsregistret.
För att frigöra resurser till utveckling och kvalitetssäkring av FASIT togs
under 2021 ett beslut att ta bort version 0 och 5. För att möta användarnas behov ska också version 1 tidigareläggas och levereras senast 18
februari.
Under 2022 fortsätter arbetet med att tillgängliggöra uppgifter inom
Hushållens boendeutgifter (BUT) 2020, samt BUT 2021 och Hushållens
utgifter (HUT) 2021.
Under 2022 ska också ett panelexperiment genomföras för att se om
hushållen är beredda besvara frågor om utgifter under en treårsperiod.
Detta för att se om hushållen verkar tycka att det är rimligare att lämna
uppgifter uppdelat på tre tillfällen i stället för om alla utgifter lämnas
vid ett tillfälle, och för att se om det kan vara ett sätt att samtidigt möta
de krav som ställs från Eurostat.
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Under året kommer en undersökning om boendesituationen för barn till
separerade föräldrar att genomföras. Syftet med undersökningen är att
den ska ligga till grund för att förbättra kvaliteten i den hushållsbaserade inkomststatistiken och FASIT-modellen, samt belysa boendesituationen för barn till separerade föräldrar (Barnstatistiken).
En ny metod för röjandekontroll ska implementeras i statistiken om
inkomster och skatter.

Kultur och fritid
Från 2020 har SCB tilldelats ansvar för studieförbundsstatistiken. Statistiken kommer att vidareutvecklas och publiceras under 2022. Under
2022 kommer statistiken att produceras mot bakgrund av den utveckling
som gjordes under 2021.

Levnadsförhållanden
Ämnesområdet belyser välfärden, både nuläge och förändring över tid
på olika områden, samt skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Här
ingår barn- och familjestatistik, undersökningarna om levnadsförhållanden inklusive barns levnadsförhållanden, befolkningens it-användning,
statistikframställning samt analys med fokus på integration samt
databasen Stativ. SCB framställer jämställdhetsstatistik och ansvarar
därutöver för utvecklingen av jämställdhetsaspekten inom olika delar av
statistiken. En kartläggning av den individbaserade officiella statistiken
efter kön ingår också i SCB:s uppdrag.
Under 2022 genomförs insamlingen av Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) för första gången med hjälp av kombinerad insamling. Utvecklingsarbetet när det gäller ULF fortsätter med fokus på att
förenkla produktionsprocessen samt slutföra övriga projekt som syftar
till att möta kraven i EU:s nya ramlag.
När det gäller Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (BarnULF) genomfördes ett experiment för val av insamlingsmetod under
2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 31 januari
2022 och först därefter beslutas om undersökningen ska genomföras
under hösten 2022. Förslaget är att undersökningen ska genomföras
helt enligt ny design, med ett stort inslag av digital insamling.

Miljö
Statistiken omfattar miljöräkenskaper, mark- och vattenanvändning,
miljöskyddskostnader i industrin samt växtnäring och kalk i jordbruket.
Under 2022 kommer miljöräkenskaperna arbeta med två utvecklingsprojekt finansierade med grants från Eurostat. Det första påbörjades
under 2021 och handlar om nya datakällor för miljösektorn, nya
metoder för förbättrade input/output-analyser och räkenskaper för
miljöskadliga fossilbränslesubventioner. Det andra handlar om
utveckling av ekosystemräkenskaper. Sedan 2019 är miljöpåverkan av
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konsumtion en del av den officiella miljöräkenskapsstatistiken.
Miljöräkenskaperna ingår i ASPIRE1 sedan 2020.
Under 2022 fortsätter det pågående utvecklingsarbetet som syftar till
förbättringar i SCB:s företagsregister avseende adresser till arbetsställen. Adresskvaliteten är viktig i arbetet med att kvalitetssäkra
statistiken över SCB:s bebyggelseområden, där de statistiska tätorterna
och verksamhetsområdena ingår. Arbetet leds av SCB:s GIS-experter, i
nära samarbete med ansvariga för företagsregistret. Även detta projekt
finansieras med grants från Eurostat.
SCB deltar sedan tidigare i Eurostat-projektet Geostat 4 som syftar till
att konkretisera och harmonisera genomförandet av FN-ramverket
Global Statistical Geospatial Framework inom Europa. Målet är att förbättra integrationen mellan geografisk information och statistik för att
bättre kunna möta behoven av geografisk analys och statistik på låg
geografisk nivå. Detta projekt avslutas under 2022.
Under 2022 kommer de intermittenta och samordnade undersökningarna om gödselmedel och odlingsåtgärder i lantbruket att genomföras. Statistiken tas fr.o.m. 2016 fram vart tredje år.

Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaperna (NR) avspeglar läge och utveckling för den
svenska ekonomin i dess helhet för både år och kvartal. Många av SCB:s
andra statistikprodukter utgör underlag till Nationalräkenskaperna.
Under 2020 utvecklades ett snabbestimat för BNP-kvartal, BNPindikatorn. I ljuset av pandemin började den även tas fram per månad
under 2020. BNP-indikatorn fortsätter publiceras både månadsvis och
kvartalsvis 2022.
Eurostat kommer i juni 2022 att genomföra ett dialogbesök avseende
offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier (Excessive Deficit Procedure, EDP). Dialogbesöket 2019
ledde till 25 åtgärdspunkter som samtliga är avslutade.
För rapporteringen av bruttonationalinkomsten (BNI) har kommissionen identifierat fem reservationer som gäller alla medlemsländer.
Under 2021 har två av dessa besvarats och de resterande ska besvaras i
september 2022.
Ett pågående arbete är att ta fram satelliträkenskaper som belyser den
digitala ekonomin. Satellitberäkningarna utgår från OECD:s ”Guidelines
for Supply-Use tables for the Digital Economy” som beskriver ramverket

ASPIRE (A System for Product Improvement, Review and Evaluation) är ett utvärderingssystem som
SCB har tillämpat årligen sedan 2011 för att utvärdera tillförlitligheten i viktiga statistikprodukter.
1
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för digitala satelliträkenskaper. Arbetet finansieras delvis av grants från
Eurostat och pågår t.o.m. 2022.
Inom NR utvecklas ett nytt sammanhållet produktions- och analysstöd
som innefattar statistikprocessens alla delar. Under 2022 fortskrider
utvecklingsarbetet och implementering av det nya systemstödet
beräknas ske i nationalräkenskaperna under perioden 2022–2023.
SCB har fått i uppdrag att möjliggöra att statistik, avseende data från
Nationalräkenskaperna och AKU, som nu levereras till Konjunkturinstitutet för bearbetning och vidare leverans till Regeringskansliet, och
vissa fall direkt till Regeringskansliet, kan hämtas av Regeringskansliet
direkt från SCB. Uppdraget avser statistik som används i Finansdepartementets makroekonomiska och offentligfinansiella prognosverksamhet.
SCB ska i så stor utsträckning som möjligt utföra de bearbetningar av
statistiken som för närvarande görs av Konjunkturinstitutet, såsom
fastprisberäkning, säsongsrensning, kalenderkorrigering och länkning
av historiska tidsserier.
Delredovisningar ska lämnas till Regeringskansliet, dels den 1 april
2022 avseende förslag till teknisk lösning, dels 1 juni 2022 avseende
bedömning om bearbetningar som SCB inte kan genomföra. Senast den
31 december 2022 ska SCB tillgängliggöra statistik som inte kräver
någon bearbetning samt lämna en dokumentation av införandet och
tillgängliggörandet till Regeringskansliet. Senast den 1 juli 2023 ska
SCB tillgängliggöra statistik som kräver ytterligare bearbetning samt
lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Näringsverksamhet
Den största produkten inom ämnesområdet näringsverksamhet är Företagens ekonomi (FEK) vars syfte är att belysa näringslivets struktur med
avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion
m.m. Här ingår också företagsdatabasen, industrins varuproduktion,
företagens utgifter för IT, investeringar och lager.
Inom företagens ekonomi pågår arbete med att uppfylla Eurostats utökade krav på statistikleveranser avseende finans- och försäkringsverksamhet samt ytterligare några branscher och för några variabler inom
investeringar. Dessutom pågår arbete med att, för ett antal variabler,
harmonisera statistiken mellan Företagsdemografin och FEK.
En ny undersökning Ekonomisk statistik på kvartal (ESK) införs fr. o. m.
2022. I ESK ingår de befintliga undersökningarna Företagens lager och
Näringslivets investeringar samt en ny del till de 400 största företagen
avseende företagens resultaträkning. Syftet med insamlingen av resultaträkningsuppgifter är framför allt att förbättra tillförlitligheten i de
kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Genom att samla in uppgifterna i
en gemensam undersökning effektiviseras datainsamlingen. En gemensam enkät bedöms även underlätta uppgiftslämnandet. För att
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ytterligare underlätta uppgiftslämnandet kommer företagen att
erbjudas att lämna uppgifter via en så kallad SIE-fil.
SCB har i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att publicera den senaste
aktuella statistiken om det civila samhället.

Offentlig ekonomi
I området ingår statistik om kommunernas finanser (inkl. Räkenskapssammandrag för kommuner), utförare av offentlig verksamhet samt
beräkningarna av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
Under 2022 kommer förbättringsarbete avseende dokumentation av
innehåll och arbetssätt för Räkenskapssammandragen för kommuner
och regioner att fortsätta. Arbete med att förbättra kvalitén på Räkenskapssammandragens rikstotaler fortsätter under 2022. För Kommunernas och regionernas tillgångar och skulder implementeras första
delen av arbetet med att säkerställa kvalitet i produktionssystemen.
Arbetet med resterande delar fortsätter under 2022.

Priser och konsumtion
Inom området ingår statistikprodukter som belyser prisförändringar på
olika sätt där Konsumentprisindex (KPI) är den största statistikprodukten.
Inom KPI arbetar SCB vidare med att ersätta manuell insamling med
digitaliserad insamling av priser. Andelen transaktionsdata ökar och
delar av fältinsamlingen ersätts med insamling från webbplatser. Under
2022 fortsätter arbetet med att öka andelen prisinsamling via webbskrapning.

Utbildning och forskning
Statistikområdet består av statistik om forskning och utveckling,
befolkningens utbildning, studiedeltagande, folkhögskolor, yrkeshögskolor, konst-och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar,
övergången från utbildning till arbetsmarknad och vuxenutbildning
samt kostnader för utbildningsväsendet. Vidare ingår prognoser om
utbildning och arbetsmarknad, Registret över befolkningens utbildning
samt Arbetskraftsbarometern.
Under 2022 kommer den internationella undersökningen av vuxnas
färdigheter (PIACC) att genomföras i enlighet med särskilt
regeringsuppdrag.
Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har initierats med ambitionen
att, i möjligaste mån, samordna SCB:s Arbetskraftsbarometer och
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos från och med 2022.
Undersökningarna vänder sig i relativt stor utsträckning till samma
uppgiftslämnare och efterfrågar liknande uppgifter. Ett ytterligare steg,
som ligger i linje med planen för utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken, är att undersöka möjligheterna att även samordna
18
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undersökningarna med Konjunkturstatistik över vakanser. Detta
kommer att utredas under 2022.

Övrigt
Under avsnittet övrigt ingår de satsningar SCB gör avseende övergripande ämnesutveckling, gemensamma processer och verktyg, förvaltning samt kommunikation av statistik. Som ett led i arbetet med
digitalisering arbetar SCB med förbättrad tillgänglighet genom en mer
användarvänlig webbplats och mer öppna data.
En ny tillämpning av statistiska enheter kommer under 2022 börja
implementeras i företagsregistret och den ekonomiska företagsstatistiken. Bakgrunden till förändringen är en harmonisering av den europeiska företagsstatistiken där målsättningen är att på ett bättre sätt
beskriva företagen och därmed den ekonomiska verkligheten med syfte
att skapa underlag för bättre analyser. Eftersom statistiska enheter är
internationellt harmoniserade innebär förändringarna både en ökad
jämförbarhet och samordning i den nationella statistiken men också en
ökad jämförbarhet mellan länder. Den ekonomiska statistiken omfattar
hela eller dela av ämnesområdena Arbetsmarknad, Nationalräkenskaper,
Näringsverksamhet samt Utbildning och forskning.
Arbetet med att samordna den sociala statistiken fortsätter med fokus
på införandet av ramlagen för den sociala statistiken, bl.a. genom att
tillämpa EU:s nya "standardised variables".
Under 2022 förvaltar SCB arbetet med att samordna tillgängliggörandet
av statistik för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030
i enlighet med regeringsuppdrag 2018–2021.
Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från EU:s
näringsgrensstandard NACE. Den senaste revisionen genomfördes
2006–2008 och nu ska en ny revision genomföras. Arbete kommer att
pågå under åren 2022–2025 och medföra stora anpassningar av
statistikprodukterna då införandet av ny SNI alltid innebär exempelvis
tidsseriebrott.

SCB – Arbetsplan 2022

19

EU-krav
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medför krav på harmoniserad och internationellt jämförbar statistik i ett EU-perspektiv. I
följande avsnitt redovisas anpassningar av mer omfattande karaktär
under 2022.
Under 2021 fastställdes EU:s Program för den inre marknaden, vilket
även inkluderar det europeiska statistikprogrammet (ESP21-27). Med
programmets utformning kan det konstateras att till exempel nya alternativa datakällor även fortsatt kommer vara föremål för gemensamma
insatser. Vi kan förvänta oss att Kommissionens ambitioner avseende
den europeiska statistiken kommer innebära nya krav med ny eller förändrad lagstiftning som följd de närmaste åren. Under 2022 förväntas
kommissionen, bland annat, föreslå och bereda ny statistik och lagstiftning inom Nationalräkenskaperna, befolkningsstatistik, arbetsmarknadsstatistik från företag, miljöräkenskaper och ny näringsgrensindelning.
Nya EU-krav
I december 2019 publicerades de två nya Råds- och Parlamentsförordningarna avseende ramlagarna för den europeiska socialstatistiken
”Integrated European Social Statistics, IESS” och företagsstatistiken
”European Business Statistics” (EBS, tidigare benämnt FRIBS). Den
totala kostnaden, exklusive grants, under 2022 för att anpassa socialstatistiken till nya krav i IESS uppgår till 14,0 mnkr och berör till stor
del AKU, SILC och Hushållens utgifter. Kostnaden för att anpassa
statistiken till EBS och framför allt det obligatoriska kravet på utbyte av
mikrodata mellan länder inom Intra-EU utrikeshandeln med varor
beräknas till 3,3 mnkr exklusive grants under 2022. I kostnaden ingår
också nya krav avseende utrikeshandeln med tjänster.
I Arbetskraftsundersökningarna (AKU) genomförs EU:s ad hoc-moduler
i form av tilläggsfrågor. Modulerna har som syfte att ge en djupare
information om vissa arbetsmarknadsrelaterade förhållanden inom ett
temaområde gemensamt för hela EU. Tema för modulerna fastställs i
förordningar från den Europeiska kommissionen. Totalkostnaden för
arbete med fördjupningsmoduler under 2022 beräknas till cirka 0,5 mkr.
I det arbetet ingår färdigställande av 2021 års modul ”Situationen på
arbetsmarknaden för migranter” genomförandet av 2022 års modul
”Yrkesfärdigheter” samt förberedelser förknippade med modulen
avseende 2023 ”Pension och arbetsmarknadsdeltagande.
I undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) genomförs
årligen EU:s ad hoc-moduler som komplement till kärnvariablerna i
EUSILC. Modulerna har som syfte att ge en djupare information om ett
eller flera områden avseende inkomster eller levnadsförhållanden i EU.
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Tema för modulerna fastställs i förordningar från EU-kommissionen.
Totalkostnaden för arbetet med fördjupningsmoduler under 2022
beräknas till cirka 1,4 mnkr. Det omfattar färdigställandet av 2021 års
modul ”Boendearrangemang och villkor för barn i olika familjer”
genomförandet av 2022 års modul ”Överföring av fördelar och nackdelar
mellan generationer och boendesvårigheter” samt förberedelser för
2023 års modul ”Hushållens energieffektivitet”.
Nästa folk- och bostadsräkning kommer att genomföras med referensår
2021. Kommissionen har antagit tre förordningar (2017/543, 2017/712
och 2017/881) avseende genomförandet samt ytterligare en förordning
avseende redovisning av geokodade variabler på kilometerrutor
(2018/1799). Kostnaden för genomförandet under 2022 beräknas till
5 mnkr.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 538/2014 av den 16
april 2014 om Europeiska Miljöräkenskaper innebär krav på fortsatt
utveckling och kvalitetssäkring av energi- och miljöskyddsräkenskaper
samt miljösektorstatistik som blivit obligatoriska att levereras till
Eurostat från och med 2017. Kostnaden för detta utvecklingsarbete
under 2022 beräknas till cirka 0,8 mkr. Till det kommer kostnader
beräknade till 0,5 mkr för obligatoriska nedbrytningar inom lufträkenskaper, miljöskyddskostnader, miljösektorn, miljöskatter och materialflöden vilka ska rapporteras till Eurostat från och med 2022.
Beräknad kostnad för nya EU-krav
Inom befintliga anslagsmedel beräknas kostnader för att uppfylla nya
EU-krav under 2022 uppgå till cirka 32,9 mnkr varav cirka 17,3 mnkr
avser ramlagarna för den sociala statistiken och företagsstatistiken. Till
det ska läggas kostnader som finansieras via s.k. EU-grants för att ge en
total bild av EU-kravens belastning.
Finansiering via EU-grants
Nedan ges ett antal exempel på statistik och utvecklingsprojekt som
delvis finansieras via, så kallade, EU-grants under 2022:
• LFS Ad hoc moduler
• Utveckling av SILC
• Globala värdekedjor
• Köpkraftspariteter (PPP)
• SIngle Market STATistics (SIMSTAT)
• Befolkningens och Företagens IT-användning
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Redovisning av anslag
Anslagets fördelning på ämnes-och statistikområde enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken framgår av tabell 1 nedan.
Tabell 1: Anslag fördelade efter ämnes- och statistikområde, tkr
Ämnes-/Statistikområde
Arbetsmarknad, därav
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Arbetskraftsundersökningar

2022

150 599 153 099
23 079

25 579

1 257

1 257

119 885 119 885

Sjuklöner

2 045

2 045

Övrigt

4 333

4 333

Befolkning, därav

18 516

18 516

Befolkningens storlek och förändringar

4 564

4 564

Befolkningsframskrivningar

7 490

7 490

Invandring och asylsökande

6 462

6 462

Boende, byggande och bebyggelse, därav

19 707

19 707

Bostadsbyggande och ombyggnad

10 999

10 999

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

2 338

2 338

Bostads- och hyresuppgifter

2 690

2 690

Fastighetspriser och lagfarter

1 710

1 710

Fastighetstaxeringar

1 970

1 970

Demokrati, därav

9 245

9 245

Allmänna val

3 820

3 820

Partisympatier
Handel med varor och tjänster, därav

5 425

5 425

21 570

21 570

Inrikeshandel

895

895

Utrikeshandel

20 675

20 675

Hushållens ekonomi, därav

28 328

28 328

Inkomster och inkomstfördelning

15 775

15 775

Hushållens utgifter

12 553

12 553

1 465

1 000

Kultur och fritid, därav
Studieförbund

1 465

1 000

Levnadsförhållanden, därav

35 507

35 507

Levnadsförhållanden

31 840

31 840

3 667

3 667

Jämställdhet
Miljö, därav

14 120

14 120

Miljöekonomi och hållbar utveckling

6 482

6 482

Gödselmedel och kalk

2 894

2 894

Markanvändning

4 694

4 694

50

50

Vattenanvändning
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Ämnes-/Statistikområde

2021

2022

Nationalräkenskaper, därav

64 755

64 755

Nationalräkenskaper

64 755

64 755

Näringsverksamhet, därav

93 150

93 150

Näringslivets struktur

55 470

55 470

Industrins kapacitetsutnyttjande

232

232

Industrins lager

996

996

Näringslivets investeringar

5 032

5 032

31 420

31 420

Offentlig ekonomi, därav

9 826

9 826

Finanser för den kommunala sektorn

1 407

1 407

Övrigt

Beskattning

8 419

8 419

Priser och konsumtion, därav

45 759

45 759

Konsumentprisindex

27 288

27 288

Prisindex i producent- och importled

14 445

14 445

Köpkraftspariteter

1 271

1 271

Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader

2 755

2 755

34 195

41 615

8 588

8 588

21 407

28 877

2 800

2 650

Utbildning och forskning, därav
Forskning
Befolkningens utbildning
Eftergymnasial yrkesutbildning
Folkhögskola
Övrigt
Summa

1 400

1 500

62 396

67 189

609 138 623 386

Under ämnesområdet övrigt ingår SCB:s samordningsarbete, nationellt
och internationellt samt en del utvecklingsinsatser. Prioriteringar har
gjorts inom SCB:s anslagsram för finansiering av utvecklingsinsatser.
För förändringar se under avsnitt ambitionsförändringar inom den
anslagsfinansierade statistiken uppdelat på ämnesområde. Utvecklingsoch förvaltningsinsatser inom anslagsverksamheten redovisas inom
respektive ämnesområde med preliminära nivåer som kan komma att
omfördelas under året. SCB har enligt regleringsbreven för år 2022
tilldelats 623,4 mnkr i anslag varav 592,9 mnkr avser SCB:s ramanslag,
19,7 mnkr från Utbildningsdepartementet, 1,5 mnkr från Kulturdepartementet, 4,6 mnkr från Socialdepartementet, 0,5 mnkr från Arbetsmarknadsdepartementet samt 4,2 mnkr från Infrastrukturdepartementet.
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Tabell 2: Anslagsförändringar till SCB. Förändringar mnkr
Förändringar

2021

2022

Ökningar

3,4

9,5

Minskningar

-7,3

-0,5

PLO

7,3

5,3

Summa

3,3

14,2

Varav SCB:s ramanslag

3,0

7,3

Utökningar och minskningar görs enligt regleringsbrev som berör SCB.
Jämfört med 2021 har anslaget netto ökat med 14,2 mnkr, varav prisoch löneomräkning (PLO) har erhållits med 5,3 mnkr.
Tabell 3: Produkter med anslag (4:4 ap 1) från Utbildningsdepartementet 2022, tkr
Ämnes-/Statistikområde

U-dep

Utbildning och forskning, därav
Forskning
Befolkningens utbildning

730
14 310

Eftergymnasial yrkesutbildning

2 650

Folkhögskola

1 500

Kultur och fritid, därav
Studieförbunden

500

Arbetsmarknad, varav
Övrigt
Summa

30
19 720

Anslagen från Utbildningsdepartementet har ökat med 7,0 mnkr jämfört
med 2021. Anslagsnivåerna från Kulturdepartementet,
Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samt
Infrastrukturdepartementet är desamma som för 2021.
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Ämnesområden och
statistikprodukter som SCB
ansvarar för
SOS = Sveriges officiella statistik. Statistik som myndigheten beslutat
ska vara officiell statistik.
Systemet för officiell statistik innefattar även sådant som inte är
statistik, t.ex. vissa register och simuleringsmodeller.
EU reglering = Statistiken är EU-reglerad.

Arbetsmarknad
Skolindex - AM0119
Syfte: Bearbetningen avser att ta fram ett prisindex för justering av vissa
bidrag inom skolområdet. Indexet beaktar den årsvisa utvecklingen av
vissa utvalda varupriser av betydelse samt lönekostnadsutvecklingen för
de offentligt anställda. Enligt förordning (1993:167) om skolindex ska
underlag till skolindex redovisas till regeringen senast den 30 november
närmast föregående det budgetår som indexet avses bli tillämpat.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Utbildningsdepartementet.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Löner och arbetskostnader
AKI RAM - AM0120
Syfte: Att spegla arbetskraftskostnaderna, exklusive sjuklön, för privat
sektor baserade på de preliminära uppgifterna från löne- och övriga
arbetskostnader avseende november varje år. Indexet beräknas för
arbetare och tjänstemän inom SNI2007 för branscherna C (industri) och
BS (privat sektor) samt för tjänstemän i SNI2007 för branscherna C och
B-S. Det är ett särskilt index för Ramanslagsberäkningar som beställts
från Regeringskansliet i SCB:s regleringsbrev.
Användare: Finansdepartement, Arbetsgivarverket och
Medlingsinstitutet.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Löner och arbetskostnader
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik - AM0201
Syfte: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) ska snabbt och med
hög precision beskriva förändringarna av antalet anställda på detaljerad
näringsgrensnivå och regional nivå. Statistiken innehåller också
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variabler som frånvaro och personalomsättning. Den används som
underlag för beräkningar i Nationalräkenskaperna.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Närings- och Finansdepartementet samt
Konjunkturinstitutet. Riksbanken använder statistiken för prognoser
och bedömningar. Även Nationalräkenskaper (SCB) använder
statistiken.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Rådets förordning (EG) nr 1165/98, Kommissionens
förordning (EG) nr 586/2001, Kommissionens förordning (EG) nr
606/2001.
Statistikområde: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt - AM0206
Syfte: Att kvartalsvis belysa nivå och utveckling av lönesummor,
arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Statistiken används för
bedömning av samhällsekonomins utveckling.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Riksbanken
samt Nationalräkenskaperna.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Lönesummor
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik - AM0207
Syfte: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) innehåller årlig
information om sysselsättning, pendling, näringsstruktur, personalstrukturen i företag och på arbetsställen samt belyser händelser och
flöden på arbetsmarknaden.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Planerare inom kommuner, länsstyrelser och regioner,
främst för att beskriva näringsstruktur och sysselsättningsutveckling
regionalt och lokalt. Forskare och statliga myndigheter för analys av
arbetsmarknadens funktionssätt och för uppföljning och utvärdering av
närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Yrkesregistret med yrkesstatistik - AM0208
Syfte: Yrkesregistret ersätter den insamling av yrkesuppgifter som
tidigare skett i samband med FoB. Uppgifter hämtas bl.a. från
lönestatistiken och en enkätundersökning till privata arbetsgivare.
Syftet är att framställa statistik över yrken och yrkesutvecklingen inom
olika branscher och samhällssektorer. Yrkesdata används till en mängd
skiftande ändamål såsom utbildnings- och arbetsmarknadsplanering,
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yrkesmedicinsk- och samhällsvetenskaplig forskning samt vid studier av
arbetarskydd, arbetsmiljö och jämställdhet.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, centrala och regionala myndigheter,
kommuner, regioner, organisationer, forskningsinstitutioner och ILO.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Konjunkturstatistik över sjuklöner - AM0209
Syfte: Statistiken avser belysa sjukfrånvaron under sjuklöneperioden och
kompletterar den statistik som framställs från
socialförsäkringssystemet. Tillsammans visar dessa båda källor den
totala bilden över sjukfrånvaroutvecklingen.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Socialdepartementet, SCB och Försäkringskassan.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Sjuklöner
Registerbaserad lönesummestatistik - AM0302
Syfte: Syftet med SCB:s registerbaserade lönesummestatistik är att
redovisa nivå och utveckling av lönesummor, skattepliktiga sociala
ersättningar och preliminär A-skatt. Redovisningen av lönesummorna
görs regionalt, efter företagets sektor och efter arbetsställets näringsgren. Sociala ersättningar redovisas efter typ av ersättning.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Externa användare är i huvudsak olika regionala aktörer
som till exempel kommuner. Registret utnyttjas för komplettering av
variabelinnehållet i ett antal statistikprodukter (inkomststatistiken,
levnadsnivåundersökningen, nationalräkenskaperna och regionala
räkenskaper) inom SCB. Det används också i framställningen av den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Lönesummor
Arbetskraftsundersökningarna - AM0401
Syfte: Syftet med undersökningarna är att beskriva aktuella
arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen i åldersgruppen
15–74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal), Månad (varje månad)
Användare: Arbetsmarknads-, Närings- och Finansdepartementen,
Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadens organisationer. Inom SCB används uppgifterna för
Nationalräkenskaper (SCB) och för prognoser.
Ingår i SOS-systemet: Ja
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Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Ramarna för LFS Europaparlamentets och Rådets
förordningar (EC) Nr 2019/1700, tillägg till Nr 808/2004, 452/2008 och
1338/2008. Kommissionens implementerande förordningar (EU) Nr
2019/2180, 2019/2181, 2019/2240, 2019/2241.
Statistikområde: Arbetskraftsundersökningar
Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta - AM0503
Syfte: Undersökningen syftar till att ge en aktuell bild av
arbetsmarknadssituationen för personer i Sverige med
funktionsnedsättning
Periodicitet: År (vartannat år)
Användare: Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för delaktighet,
intresseorganisationer.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Funktionsnedsatta
Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och
arbetsmarknadsstudier - AM9901
Syfte: Syftet med databasen är att bättre nyttja och analysera befintliga
registerdata avseende individers relation till och övergångar mellan
arbetsmarknad, arbetslöshet och sjukskrivning.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: I första hand används LISA av forskare med många olika
inriktningar. För statistikändamål används den av bland annat
Regeringskansliet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Arbetsmiljöverket, Riksrevisionen, Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten m.fl.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Övrigt
Analysverksamhet arbetsmarknad - AM9902
Syfte: Att göra analyser av frågor om arbetsmarknaden och näringslivet,
främst på basis av arbetsmarknadsstatistiken och statistiken över
näringslivets struktur.
Användare: Allmänheten, forskare, offentliga myndigheter, privata
företag och organisationer.
Ingår i SOS-systemet: Officiell statistik: EU-reglering: Statistikområde: Övrigt
Integrationsstatistik - AA0002
Syfte: Statistiken ska belysa integration ur ett demografiskt,
utbildnings-, och arbetsmarknadsperspektiv.
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Periodicitet: År (varje år), Löpande (Löpande)
Användare: Kommuner, Socialstyrelsen, regioner, länsstyrelser,
Polismyndigheten, Försäkringskassan med flera.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Ämnesövergripande statistik

Befolkning
Befolkningsstatistik - BE0101
Syfte: Befolkningsstatistiken ska belysa den folkbokförda befolkningens
storlek, sammansättning och förändringar samt asylsökande och
invandrares grund för bosättning. Statistiken beskriver även hushållens
antal och sammansättning. Statistiken baseras på Registret över
totalbefolkningen (RTB) samt Registret över migrations- och
asylstatistik. Officiell statistik avser händelser under kalenderåret samt
folkmängd och befolkningssammansättning i slutet av varje månad och
redovisas på riks-, läns- och kommunnivå. Statistiken används främst
som underlag för planering och beslut.
Periodicitet: År (var 5:e år), År (varje år), Kvartal (varje kvartal), Månad
(varje månad)
Användare: Regeringskansliet, kommuner, regioner, massmedia,
allmänheten med flera.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EC) nr
862/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1260/2013.
Statistikområde: Befolkningens sammansättning, Befolkningens storlek
och förändringar och Invandring och asylsökande
Registret över totalbefolkningen – BE0102
Syfte: Registret över totalbefolkningen (RTB) utgör underlag för individoch hushållsstatistik. Registret innehåller uppgifter som kommer från
Skatteverkets folkbokföringsregister. Varje vardag överförs data till SCB
om registrerade förändringar i den folkbokförda befolkningen som
behövs för att framställa löpande statistik t.ex. inom
befolkningsområdet.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal), Månad (varje månad)
Användare: Internt på SCB, andra myndigheter samt forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens storlek och förändringar och
Befolkningens sammansättning
Registerbaserad folk- och bostadsräkning, Census - BE0103
Syfte: Census innehåller statistik över befolkningen, hushåll, boende
och bostäder vid en given tidpunkt.
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Periodicitet: År (intermittent var 10:e år)
Användare: Främst används uppgifterna för att göra jämförelser mellan
länder och regioner inom EU men statistiken utgör också underlag för
beslutsfattare, allmänhet och forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja (avseende 2021)
Officiell statistik: Ja (avseende 2021)
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EC) 763/2008.
Avseende Census 2011 gällde: Kommissionens förordning (EC)
1201/2009, Kommissionens förordning (EU) 519/2010, Kommissionens
förordning (EU) 1151/2010.
Avseende Census 2021 gäller: Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2017/543, Kommissionens förordning (EU) 2017/712,
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/881 samt
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1799.
Statistikområde: Befolkningens storlek och förändringar och
Befolkningens sammansättning
Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 - BE0205
Syfte: De tidigare folk- och bostadsräkningarna ger statistik över
befolkning, hushåll och lägenheter för användning inom planering,
forskning och allmän information. Alla personer över 15 år var skyldiga
att fylla i FoB-blanketten. Fastighetsägare var uppgiftsskyldiga för
uppgifter rörande sin fastighet.
Periodicitet: År (var 5:e år)
Användare: Internt på SCB, andra myndigheter samt forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens storlek och förändringar och
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar - BE0401
Syfte: Årligen görs framskrivningar av Sveriges befolkning som
redovisas efter ålder, kön, födelseland (olika födelselandsgrupper) och
per kommun som underlag för samhällsplanering.
Periodicitet: År (var 3:e år), År (varje år)
Användare: Finans-, Social- och Utbildningsdepartementet, Eurostat,
myndigheter t.ex. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten,
länsstyrelser, kommuner, privata företag, forskare, media, allmänheten
samt underlag till andra SCB-produkter.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningsframskrivningar
Demografisk analys - BE0701
Syfte: Att analysera och beskriva utvecklingen när det gäller
fruktsamhet, dödlighet och migration. Att ge underlag för de
antaganden som ligger till grund för de årliga
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befolkningsframskrivningarna samt att analysera och beskriva parbildning och separationer.
Periodicitet: Intervall (intermittent)
Användare: Regeringskansliet, politiker, myndigheter, utredare,
planerare, organisationerna på arbetsmarknaden, forskarsamhället
(nationellt och internationellt), massmedia och den intresserade
allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningsframskrivningar

Boende, byggande och bebyggelse
Bostadsbestånd - BO0104
Syfte: Att beräkna landets bostadsbestånd.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, Boverket, kommuner, länsstyrelser,
forskare, organisationer och företag.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggstatistik - BO0105
Består av delstatistikprodukterna BO0101 Nybyggnad av bostäder,
BO0102 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus, BO0201 Priser för
nyproducerade bostäder, BO0701 Bygglovsstatistik för bostäder och
lokaler samt PR0501 Byggnadsprisindex.
Syfte: Statistiken ger information om nybyggandets utveckling avseende
påbörjade och färdigställda bostadslägenheter.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal), År (varje år)
Användare: Finans-, Miljö-, Social- och Näringsdepartementet,
Boverket, Riksbanken, Konjunkturinstitutet, länsstyrelser, kommuner,
byggmaterialindustrin, byggnadsentreprenörer och bostadsförvaltare
samt för bland annat Nationalräkenskaper (inkl. regionala räkenskaper).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Förordningen om konjunkturstatistik 1165/98.
Statistikområde: Bostadsbyggande och ombyggnad
Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus - BO0301
Syfte: Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader samt
driftnetto för flerbostadshus. Därutöver finns information om räntor,
lån och ombyggnadsutgifter.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, kommuner och myndigheter,
Nationalräkenskaper (SCB). Företag och branschorganisationer inom
fastighetsförvaltning och byggnadsindustri, intresseorganisationer för
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fastighetsägare, hyresgäster och bostadsrättsföreningar samt
universitet och högskolor.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus - BO0303
Syfte: Undersökningen belyser lägenhetsbeståndets struktur, antalet
outhyrda lägenheter som är lediga till uthyrning samt antalet övriga
outhyrda lägenheter (och anledningen till att de är outhyrda).
Periodicitet: År (vartannat år)
Användare: Regeringskansliet, Boverket, byggföretag, fastighetsägande
och fastighetsförvaltande företag, politiska partier och
intresseorganisationer som hyresgästföreningar, fackföreningar,
fastighetsägarföreningar och liknande.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter - BO0404
Syfte: Dels att ge information om hyror/avgifter och insatser för olika
lägenhetstyper inom nyproduktionen i olika delar av landet, dels att
belysa i vilken utsträckning nyproducerade lägenheter kunnat hyras ut
eller säljas med fördelning på regioner, lägenhetstyper och
företagsformer. Statistiken används som underlag vid planering och
fördelning av bostadsbyggandet, vid bedömningar rörande hyresutvecklingen och antalet outhyrda lägenheter samt vid beräkning av
vissa bidrag.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Boverket, byggherreorganisationer.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Bostads- och hyresuppgifter
Hyror i bostadslägenheter - BO0406
Syfte: Syftet är att beskriva hyror och hyresförändringar på årsbasis i
lägenheter som upplåtits som hyresrätter.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, myndigheter, utredningar,
bostadsmarknadens parter.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Bostads- och hyresuppgifter
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Fastighetspriser och lagfarter - BO0501
Syfte: Statistiken avser att ge allmän information om omsättningen på
fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på olika
fastighetstyper som småhus, hyreshus, industrier och lantbruk.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal), Månad (varje månad)
Användare: Finansdepartementet, Skatteverket, Lantmäteriet, Boverket,
Konjunkturinstitutet, Riksbanken, Länsstyrelsen, Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen, universitet, forskningsinstitutioner,
branschorganisationer, mäklare, banker, hyres- och arrendenämnder
och massmedia, samt för bland annat Nationalräkenskaper och
Konsumentprisindex (SCB).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar - BO0601
Syfte: Statistiken visar utfallet av de allmänna, särskilda och förenklade
fastighetstaxeringarna. Ett fastighetstaxeringsregister framställs vid
SCB. Det är ett administrativt register för statistikproduktion och ska
som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd.
Registret är ett delregister i fastighetssfären på SCB. Registret utnyttjas
för beskrivning av landets fastighets- och byggnadsbestånd, urvalsram
för statistiska undersökningar samt för specialbearbetningar på
uppdragsbasis. I registret finns uppgifter om bl.a. taxeringsvärden,
antal taxeringsenheter, byggnadsår, värdeår, bostadsarea, lokalarea,
ägare av taxeringsenheter m.m.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Finansdepartementet, Riksrevisionen, Skatteverket,
Ekonomistyrningsverket, Lantmäteriet, Jordbruksverket, Boverket,
statliga utredningar, länsstyrelser, kommuner, forskningsinstitutioner,
branschorganisationer, banker, försäkringsbolag och andra enskilda
företag samt för bland annat Nationalräkenskaperna (inkl. regionala
räkenskaper) och Konsumentprisindex.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Fastighetstaxeringar
Fastighetsregistret – BO9901
Syfte: Fastighetsregistret innehåller uppgifter om fastigheter,
byggnader, adresser och lägenheter m.m. Registret, som är ett
basregister, ska även kunna sambearbetas med annan statistik.
Användare: Internt inom SCB för att framställa statistik.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Bostadsbyggande och ombyggnad
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Demokrati
Allmänna val - ME0103
Består av delstatistikprodukterna ME0104 Allmänna val, valresultat;
ME0105 Allmänna val, valdeltagandeundersökningen samt ME0107
Allmänna val, nominerade och valda.
Syfte: Statistiken avser antalet röstberättigade, valresultaten, valdeltagandet vid riksdagsvalen, regionfullmäktig- och kommunfullmäktigevalen och ev. folkomröstningar. Syftet är att allsidigt redovisa och ge en
samlad bild av allmänna valen som en dokumentation av ett av de
viktigaste inslagen i den svenska demokratin.
Periodicitet: År (var 4:e år) samt årsvis publicering av avhopp bland
folkvalda under mandatperioden.
Användare: De politiska partierna, den samhällsvetenskapliga
forskningen och den politiskt intresserade allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Allmänna val
Europaparlamentsval - ME0108
Består av delstatistikprodukterna ME0109 Europaparlamentsval,
valresultat; ME0110 Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen samt ME0116 Europaparlamentsval, nominerade och valda.
Syfte: Statistiken avser antalet röstberättigade, valresultaten samt
valdeltagandet vid valet till Europaparlamentet. Syftet är att allsidigt
redovisa och ge en samlad bild av Europaparlamentsvalen.
Periodicitet: År (var 5:e år)
Användare: De politiska partierna, den samhällsvetenskapliga
forskningen och den politiskt intresserade allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Allmänna val
Partisympatiundersökningen - ME0201
Syfte: Undersökningarna ger kvantitativ information om partisympatiernas fördelning i såväl hela som delar av väljarkåren. Både
situationen vid ett visst undersökningstillfälle och förändringar från
tidigare undersökningar ska belysas. Dessutom ska resultat "om det vore
riksdagsval idag" skattas. Resultaten från PSU är tillgängliga för alla
intresserade oberoende av ekonomiska resurser. Även opinionen kring
EU och euron kan följas av PSU.
Periodicitet: Månad (2 ggr/år)
Användare: Politiska partier, samhällsforskare, massmedia,
samhällsdebatten, etc.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Partisympatier
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Demokratistatistik - ME0303
Består av delstatistikprodukterna ME0001 Undersökning av
förtroendevalda i kommuner och regioner och ME0002 Undersökningen
om den lokala demokratin i kommuner och regioner.
Syfte: Statistiken avser uppgifter om förtroendeuppdrag och
förtroendevalda inom kommuner och regioner samt information om
den lokala demokratins funktionssätt inom dessa enheter. Syftet är att
belysa olika aspekter av den svenska demokratin som inte ingår i den
officiella statistiken.
Periodicitet: År (var 4:e år)
Användare: De politiska partierna, den samhällsvetenskapliga
forskningen och den politiskt intresserade allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Allmänna val

Handel med varor och tjänster
Omsättningsstatistik för näringslivet - HA0102
Syfte: Registret visar omsättningen för alla branscher månadsvis.
Uppgifterna kommer från Skatteverket. Med hjälp av registret
kompletteras SCB:s kvartalsvisa omsättningsundersökning som ger en
snabb indikator över ekonomins utveckling.
Periodicitet: Månad (varje månad)
Användare: Nationalräkenskaper och omsättningsstatistiken (SCB) samt
privata företag, andra myndigheter och organisationer.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inrikeshandel
Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper - HA0103
Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa försäljningen av
livsmedel och drycker inom handeln för att kunna göra beräkningar av
hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken utgör även underlag för
KPI:s beräkningar av vikter inom livsmedelsområdet samt urval av
representantvaror för prismätningar.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Nationalräkenskaper (SCB), KPI, Konsumentverket,
Livsmedelsverket, Jordbruksverket samt privata företag, andra
myndigheter, organisationer och allmänhet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inrikeshandel
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Utrikeshandel med varor - HA0201
Syfte: Statistiken belyser Sveriges utrikeshandel med varor och länder.
Statistiken används som underlag för Nationalräkenskaperna och
betalningsbalansen samt för ekonomisk analys.
Periodicitet: Månad (varje månad)
Användare: Nationalräkenskaperna, Betalningsbalans- och
finansmarknadsstatistik, Eurostat, Europeiska centralbanken, FN,
Finans- och Näringsdepartementet, Sveriges riksbank,
Kommerskollegium, Tullverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Konjunkturinstitutet, Business Sweden, bankers och finansinstituts
analysenheter, näringslivets organisationer, svenska och utländska
företag, utländska ambassaders handelsrepresentationer, forskare och
utbildningsväsendet (universitet, högskolor etc.).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/2152. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1225.
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/759 - om
ändring av förordning nr 223/2009. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 223/2009
Statistikområde: Utrikeshandel

Hushållens ekonomi
Inkomst- och taxeringsregistret - HE0101
Syfte: Registret är ett individregister som ligger till grund för statistiken
över inkomster och skatter och innehåller variabler som sammanräknad
förvärvsinkomst, beskattningsbar förvärvsinkomst, inkomst av kapital,
kapitalvinster/ förluster, pensioner, transfereringar och bidrag samt
olika typer av skatter och skattereduktioner. Registret omfattar alla
skattskyldiga och folkbokförda personer samt dödsbon.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Internt på SCB, andra myndigheter samt forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Hushållens tillgångar och skulder - HE0104
Syfte: Statistiken finns framtagen för åren 1999–2007 och ger
information om sammansättningen och fördelningen av hushållens
tillgångar och skulder. Statistiken utgör en viktig del i att belysa den
ekonomiska välfärden.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Finans- och Socialdepartementet, löntagarorganisationer,
högskolor/universitet, myndigheter.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
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EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Företagsregister och individdatabas - HE0105
Syfte: Ett syfte med Företagsregister och individdatabas (FRIDA) är att
beskriva företagens och företagarnas ekonomiska situation baserat på
de standardiserade räkenskapsutdragen (SRU). Ett annat syfte är att
utgöra grund vid skatteeffekts- och prognosberäkningar.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Finansdepartementet, Riksdagens utredningstjänst, Svenskt
näringsliv.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och
transfereringar - HE0106
Syfte: Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och
transfereringar (FASIT) används för att analysera såväl budget- som
fördelningseffekter avseende skatte-, bidrags- och avgiftsregler.
Modellen ger hela bilden av olika gruppers ekonomiska betingelser från olika inkomster, via skatter, marginaleffekter, bidrag och andra
transfereringar till disponibel inkomst. FASIT kan också användas för
att göra framskrivningar över disponibel inkomst m.m. med
utgångspunkt från senast kända basår och framåt i tiden. Dessutom ges
möjligheter till skräddarsydda statistikuttag.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, Riksdagens utredningstjänst, olika
myndigheter, vissa utredningar samt internt inom SCB för
uppdragsbearbetningar.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Inkomster och skatter - HE0110
Syfte: Syftet med statistiken är att belysa fördelningen av inkomster och
skatter för individer och hushåll. Statistiken innefattar variabler som
disponibel inkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, taxerad inkomst,
inkomst av kapital, kapitalvinster, pension, sjuk- och aktivitetsersättning samt olika typer av skatter och skattereduktioner. Statistiken
redovisas bland annat efter bakgrundsvariablerna kön, ålder,
födelseland, län och kommun.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Statliga myndigheter, departement, utredningar,
intresseorganisationer, forskare, media och privatpersoner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
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Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Hushållens boende - HE0111
Syfte: Syftet är att beskriva hushållens boende och särskilt användbar
för beskrivningen av hushållens boende i kommuner.
Periodicitet: År (Varje år)
Användare: Regeringskansliet, statliga myndigheter, utredningar,
intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, nyhetsmedia och
privatpersoner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Inkomster och inkomstfördelning
Hushållens utgifter - HE0201
Syfte: Huvudsyftet med undersökningen är att belysa utgifter för varor
och tjänster för olika hushållsgrupper.
Periodicitet: År (var 5:e år)
Användare: Finansdepartementet, Socialdepartementet,
Konjunkturinstitutet, Handelns utredningsinstitut, Socialstyrelsen,
Konsumentverket, arbetsmarknadens organisationer och
Nationalräkenskaper.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Hushållens utgifter
Hushållens boendeutgifter - HE0202
Syfte: Syftet är att beskriva hushållens boendeutgifter under ett
kalenderår, samt sätta utgiften i relation till hushållets inkomster.
Periodicitet: År (vartannat år)
Användare: Regeringskansliet, statliga myndigheter, utredningar,
intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, nyhetsmedia och
privatpersoner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Hushållens utgifter

Kultur och fritid
Studieförbundsstatistik - KU0401
Syfte: Statistik beskriver befolkningens deltagande i studiecirklar och
annan folkbildningsverksamhet.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Utbildningsdepartementet, myndigheter och organisationer,
studieförbunden, media, forskare och kommuner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
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Statistikområde: Studieförbund

Levnadsförhållanden
Välfärd - SCB:s tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd LE0001
Syfte: Publicering av populärvetenskapligliga artiklar med syfte att i
lättillgänglig form presentera och analysera aktuell statistik om välfärd,
arbetsmarknad, utbildning och demografi. Artiklarna vill belysa
människors välfärd i vid bemärkelse, i Sverige och i andra länder
jämförda med Sverige. Artiklarna innehåller i huvudsak beskrivningar
och analyser grundade på statistik från SCB.
Periodicitet: Löpande
Användare: Politiker, utredare, myndigheter, dagstidningar, fackpress,
skolelever, studenter, forskare och allmänhet.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Ämnesövergripande statistik
Undersökningarna av levnadsförhållanden - LE0101
Syfte: Statistiken från Undersökningarna av levnadsförhållanden
(ULF/SILC) och Undersökningarna av barns levnadsförhållanden belyser
välfärden, både nuläge och förändring över tid, samband mellan
problem på olika områden samt skillnader mellan olika
befolkningsgrupper. I Undersökningarna av barns levnadsförhållanden
är barnen själva uppgiftslämnare. Från och med 2021 är ULF fullt ut
integrerad med SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions).
Periodicitet: År (varje år), Barn-ULF preliminärt vart tredje år i
framtiden.
Användare: Regeringskansliet (framför allt Socialdepartement),
myndigheter t.ex. Myndigheten för delaktighet och
Barnombudsmannen, intresseorganisationer, forskare, massmedia och
allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2019/1700. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2180.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2181.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2242.
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/256. Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2020/258. Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2021/466
vad gäller antal och
beteckningar för variablerna inom området inkomst och levnadsvillkor
om hälsa och livskvalitet.
Statistikområde: Levnadsförhållanden
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Barn- och familjestatistik – LE0102
Syfte: Statistiken belyser barns levnads- och familjeförhållanden utifrån
barnet som redovisningsenhet.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Socialdepartementet, Barnombudsmannen,
Försäkringskassan, forskare, massmedia och den intresserade
allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Levnadsförhållanden
Integration – Statistik och Analys - LE0105
Syfte: Visa situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda
inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa
och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga
analysrapporter.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Regeringskansliet, myndigheter, politiker, planerare,
utredare, myndigheter t.ex. Barnombudsmannen och
Försäkringskassan, forskarsamhället (nationellt och internationellt),
massmedia och den intresserade allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Levnadsförhållanden
STATIV - LE0107
Syfte: Statistikdatabasen STATIV är ett individregister med syfte att
utgöra underlag för statistik och analys avseende integration,
segregation, jämställdhet och migration.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Internt på SCB, andra myndigheter samt forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Levnadsförhållanden
Jämställdhetsstatistik - LE0201
Syfte: SCB:s arbete avser dels att, vartannat år, ta fram publikationerna
På tal om kvinnor och män respektive Women and men in Sweden, dels att
årligen ta fram och publicera aktuell jämställdhetsstatistik. Det senare i
form av indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken. I SCB:s
arbete ingår vidare en årlig uppföljning av efterlevnaden av 14 § i
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt att stödja
arbetet med att vidareutveckla jämställdhetsaspekten inom olika delar
av statistiken. Produkten jämställdhetsstatistik fungerar som en
samordnande funktion för analys av behov, för information och
upplysning, för kontakter med andra länder samt för viss
uppdragsverksamhet.
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Periodicitet: Intervall (intermittent)
Användare: Regeringskansliet (framför allt Socialdepartementet),
organisationer, forskare, skola, massmedia, allmänhet, m.fl.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Jämställdhet

Miljö
Markanvändningsstatistik - MI0801
Består av delstatistikprodukterna MI0603 Skyddad natur, MI0605
Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar m.m., MI0802 Landoch vattenarealer, MI0803 Markanvändningen i Sverige, MI0804
Detaljhandelns geografi, MI0805 Grönytor i och omkring tätorter,
MI0806 Fritidshusområden, MI0809 Torv; produktion, användning och
miljöeffekter, MI0810 Tätorter, MI0811 Småorter; arealer, befolkning,
MI0812 Strandnära markanvändning, MI0813 Geografiska
informationssystem/teknik, GIS/GIT, MI0814 Övrig statistik om
markanvändning, samt MI0815 Verksamhetsområden.
Syfte: Statistiken ger information om markanvändningsförhållanden i
olika avseenden och förändringar i markanvändningen. Avgränsning
och redovisning av SCB:s statistiska bebyggelseområden, bland annat
tätorter och småorter, är en viktig uppgift inom området. I produkten
ryms också utvecklingsarbeten inom området "Geografiska Informations
System/Teknik (GIS/GIT)", speciellt med anknytning till
markanvändningsinformation men också på ett
myndighetsövergripande plan. Statistiken redovisas på olika
administrativa indelningsnivåer, men GIS/GIT ger möjlighet till
redovisning också på olika typer av valfria områden och rutor. Speciellt i
det senare fallet sker redovisningen ofta i kartform. GIS/GIT möjliggör
också kvalitetskontroller och analyser.
Periodicitet: Intervall (intermittent), År (intermittent), År (var 5:e år), År
(varje år)
Användare: Regeringskansliet, Boverket, Naturvårdsverket,
Lantmäteriet, Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet,
länsstyrelser, kommuner, politiska partier, intresseorganisationer,
forskare, företag, media, skolor och allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Markanvändning
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige - MI0902
Syfte: Statistiken ger information om delar av naturresursområdet som
innefattas i begreppet vattenanvändning. Produkten omfattar
industrins vattenanvändning som innehåller variabler om uttagna
vattenvolymer av olika typer av vatten (grundvatten, ytvatten,
havsvatten), vattenanvändning för olika syften och volymer utsläppt till
olika typer av recipienter. Jordbrukets vattenanvändning sammanställs
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uppdelad på bevattningsvatten och vattenåtgång för djurhållning.
Vidare produceras en sammanställning av den totala
vattenanvändningen, både av eget vatten och inköpt, fördelad på olika
sektorer (hushållen, industrin, jordbruket och övrig sektor) med
geografisk fördelning.
Periodicitet: År (var 5:e år)
Användare: Huvudsakliga användare är Regeringskansliet, Havs- och
vattenmyndigheten (HaV), vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och
Naturvårdsverket samt en rad olika bransch- och
intresseorganisationer. Statistiken om vattenuttag och
vattenanvändning ingår i SCB:s användarråd för miljö och
miljöräkenskaper där bland annat HaV, vattenmyndigheterna och
Naturvårdsverket finns representerade. Delar av statistiken rapporteras
internationellt till bl.a. Eurostat/OECD och EEA (European
Environmental Agency), som underlag till internationella databaser
med vattenanvändningsstatistik. Statistiken utgör också underlag för
rapportering till flera av Agenda 2030:s globala indikatorer.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Vattenanvändning
Växtnäring och kalk - MI1000
Består av delstatistikprodukterna MI1001 Gödselmedel och
odlingsåtgärder i jordbruket, MI1002 Försäljning av mineralgödsel för
jord- och trädgårdsbruk samt MI1004 Kväve- och fosforbalanser för
jordbruksmark.
Syfte: Statistiken ger underlag för uppföljning av nationella miljömål.
För rapportering enligt internationella direktiv och konventioner som
berör växtnäringsförluster till luft och vatten samt utsläpp av
växthusgaser hämtas uppgifter från denna statistik. Den används även
på regional nivå för utvärdering av åtgärder i jordbruket kopplat till
växtnäring. Statistiken om gödselmedel och odlingsåtgärder visar
användningen av växtnäringsämnen i stall- och mineralgödsel i olika
grödor, samt ger information om hantering, lagring och spridning av
stallgödsel från olika djurslag i jordbruket. Den belyser även förekomst
och typ av träda, slåttervall, fånggrödor, jordbearbetning och kalkning.
Den årliga försäljningsstatistiken över mineralgödsel omfattar kväve,
fosfor, kalium och svavel och visar försäljningen till jord- och
trädgårdsbruket. Även uppgifter om gödselmedlens innehåll av
kadmium ingår. Statistiken över kväve- och fosforbalanser för
jordbruksmark belyser skillnader mellan tillförd och bortförd
växtnäring, dvs. överskott som riskerar att orsaka miljöstörande utsläpp
till luft och vatten, alternativt underskott som riskerar att leda till
utarmning av marken.
Periodicitet: Brutet år (regelbundet), År (vart tredje år).
Användare: Regeringskansliet, Jordbruksverket, Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser,
Vattenmyndigheterna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Research
Institutes of Sweden (RISE), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och andra
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branschorganisationer, marknadsaktörer, miljöorganisationer, Eurostat,
OECD, FAO och andra internationella organ samt allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja.
Officiell statistik: Ja.
EU-reglering: Statistik avseende växtnäringsbalanser och försäljning av
mineralgödsel rapporteras till Eurostat sedan 1/1 2018 enligt ESSöverenskommelse.
Statistikområde: Gödselmedel och kalk.
Miljöräkenskaper - MI1301
Syfte: Miljöräkenskaper används som beslutsunderlag för ekonomisk
politik och miljöpolitik, som ett stöd i den nationella upp-följningen av
internationella och nationella miljömål samt i Sveriges uppföljning av
Agenda 2030.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal)
Användare: Finans- och Miljödepartementen, Naturvårdsverket,
Konjunkturinstitutet, Miljövårdsberedningen, Miljömålsberedningen,
Nordiska ministerrådet, Eurostat, OECD m.fl.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
691/2011 samt nr 538/2014 om europeiska miljöräkenskaper.
Statistikområde: Miljöekonomi och hållbar utveckling
Miljöskyddskostnader - MI1302
Syfte: Syftet är att mäta hur stora belopp - dels inom industrin, dels
inom den offentliga sektorn - som läggs ned på att skydda och bevara
naturmiljön.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Finans-, Närings- och Miljödepartementet, EUkommissionen, OECD, Konjunkturinstitutet, industrins
branschorganisationer och miljöräkenskaperna.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
691/2011 av den 6 juli 2011 om europeiska miljöräkenskaper, i dess
lydelse enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr
538/2014 av den 16 april 2014 samt EC 251/2009.
Statistikområde: Miljöekonomi och hållbar utveckling

Nationalräkenskaper
Nationalräkenskaper - NR0106
Består av delstatistikprodukterna NR0101 Nationalräkenskaper, tidigare
definitioner, NR0103 Nationalräkenskaper, kvartals- och
årsberäkningar, NR0105 Regionalräkenskaper, NR0108 Offentliga
förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier, NR0109 Hälsoräkenskaper, NR0110 Utgifter för det
sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering och
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NR0111 Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s
konvergenskriterier.
Syfte: Nationalräkenskaperna (NR) sammanfattar och beskriver vårt
lands ekonomiska aktiviteter och utveckling i form av ett kontosystem
med kompletterande tabeller. NR används som underlag för analys av
Sveriges ekonomi på kort och lång sikt. Används bl.a. av
Finansdepartementet som underlag för nationalbudgeten och för
långtidsutredningarna samt av Konjunkturinstitutet och Riksbanken för
löpande konjunkturanalyser och prognoser. NR används också för
administrativa ändamål, t.ex. som underlag för fastställande av EUavgiften och för övervakning av EU-ländernas uppfyllande av
Maastrichtkriterierna. NR baseras på uppgifter från andra
statistikproducenter.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal), Halvår (NR0108, varje halvår),
Månad (NR0111, varje månad), År (varje år)
Användare: Nationella huvudanvändare är Konjunkturinstitutet,
Riksbanken, Finansdepartementet och andra som arbetar med
ekonomisk analys inom såväl näringslivet, bland annat banker, som
inom akademisk forskning. Nationalräkenskaperna är också en
nödvändig källa för miljöräkenskaper vilka framställs av Statistiska
centralbyrån. Internationella huvudanvändare är Eurostat och andra
internationella organisationer, som OECD och IMF, men också
näringsliv och forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen, Kommissionens
genomförandebeslut (EU) 2018/1891 av den 30 november 2018 om
ändring av genomförandebeslut 2014/403/EU om beviljande av
undantag för medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om
det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska
unionen, Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2014
av den 26 juni 2014 om standarden för utväxling av de data som måste
lämnas in enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i
Europeiska unionen, Kommissionens genomförandeförordning (EU)
2016/2304 av den 19 december 2016 om formerna, strukturen,
frekvensen och bedömningsindikatorerna för kvalitetsrapporterna om
uppgifter som överförs enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 549/2013. Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2019/516 av den 19 mars 2019 om harmonisering av
bruttonationalinkomsten till marknadspris och om upphävande av
rådets direktiv 89/130/EEG och Euratom och rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1287/2003 (BNI-förordningen), Kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2021/1947 av den 10 november 2021 om
definitionen av medlemsstaternas geografiska territorium vid
tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
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2019/516 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till
marknadspris (BNI-förordningen) och om upphävande av
kommissionens beslut 91/450/EEG, Euratom och kommissionens
förordning (EG) nr 109/2005, Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2020/1546 av den 23 oktober 2020 om fastställande av strukturen
och de detaljerade arrangemangen för förteckningen över de källor och
metoder som används för att ta fram BNI-aggregat och deras
komponenter i enlighet med det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet (ENS 2010), Kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2021/1948 av den 10 november 2021 om
behandling av mervärdesskatt som återbetalas till icke beskattningsbara
personer och till beskattningsbara personer för verksamhet som är
undantagen från skatteplikt vid tillämpning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2019/516 om harmonisering av
bruttonationalinkomsten till marknadspris (BNI-förordningen) och om
upphävande av kommissionens beslut 1999/622/EG, Euratom och
kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 116/2005, Kommissionens
förordning (EU) 2015/359 av den 4 mars 2015 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller
statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård, Rådets
direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på
medlemsstaternas budgetramverk, Rådets förordning (EG) nr 479/2009
av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet av
Europeiska gemenskapen, Rådets förordning (EU) nr 679/2010 av den 26
juli 2010 om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på
statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott,
Kommissionens förordning (EU) nr 220/2014 av den 7 mars 2014 om
ändring av rådets förordning (EG) nr 479/2009 vad gäller hänvisningar
till det europeiska national- och regionalräkenskaps-systemet i
Europeiska unionen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
458/2007 av den 25 april 2007 om det europeiska systemet för
integrerad statistik över socialt skydd (Esspros), Kommissionens
förordning (EG) nr 1322/2007 av den 12 november 2007 om

genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 458/2007 om det europeiska systemet för integrerad statistik
över socialt skydd (Esspros) med avseende på adekvat format för
överföring av uppgifter, inrapportering av resultat och kriterier för
kvalitetsbedömning för Esspros grundsystem och modulen om
pensionstagare.
Statistikområde: Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet
Näringslivets konjunktur – NV0007
Består av delstatistikprodukterna NV0402 Industriproduktionsindex,
NV0501 Industrins orderingång och omsättning, NV0006 Produktionsvärdeindex, HA0104 Tjänsteproduktionsindex samt HA0101
Omsättning inom tjänstesektorn.
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Syfte: Statistiken belyser det aktuella konjunkturläget i svenskt
näringsliv genom att mäta omsättningens och produktionens utveckling
månadsvis. Statistiken används som underlag för nationalräkenskapernas konsumtions- och produktionsberäkningar samt för
ekonomisk analys.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal), Månad (varje månad)
Användare: Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, myndigheter,
SCB:s nationalräkenskaper, Handelns utredningsinstitut (HUI) och
andra branschorganisationer, analytiker, enskilda företag och forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Alla produkter förutom NV0006 Produktionsvärdeindex är
reglerade i förordningen 2019/2152.
Statistikområde: Övrigt
Företagsdatabasen - NV0101
Syfte: Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag,
myndigheter, organisationer och deras arbetsställen samt relaterade
statistiska enheter. FDB har en central roll som urvalsram och
samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta
gäller framförallt för den ekonomiska statistiken. FDB är också ett
basregister i SCB:s registersystem. SCB har enligt riksdagsbeslut sedan
1963 i uppdrag att föra ett register över företag och deras arbetsställen.
Periodicitet: Löpande (Löpande)
Användare: Statistiska undersökningar inom den ekonomiska
statistikens område använder FDB:s statistiska enheter som urvalsram
och samordningsinstrument. SCB:s registersystem använder FDB och
övriga basregister för att definiera objekten i registersystemet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Rådets förordning (EEG 696/1993) om statistiska enheter
för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen,
Rådets förordning (EG 1893/2006) om fastställande av den statistiska
näringsgrensindelningen Nace rev. 2, Rådets förordning (2019/2152)
European Business Statistics (EBS) med genomförande akten 2020/1197.
Statistikområde: Näringslivets struktur
Balansstatistik - NV0103
Syfte: Statistiken belyser de icke-finansiella företagens betydelse på
olika finansiella marknader genom att visa storleken på och
förändringarna av företagens finansiella tillgångar och skulder. Syftet är
också att förse finansräkenskaperna med underlag för kvartalsvisa
beräkningar av företagssektorns finansiella sparande.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: SCB för de kvartalsvisa finansräkenskaperna som används i
sin tur av Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken.
Statistiken används även som underlag för Nationalräkenskaperna.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Rådet förordning (EU) nr 549/2013.
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Statistikområde: Näringslivets struktur
Industrins förbrukning av inköpta varor - NV0106
Syfte: Det övergripande syftet med undersökningen är att ge ett bättre
underlag för beräkning av bruttonationalprodukten (BNP). Med hjälp av
statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget
till Nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Nationalräkenskaperna.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets struktur
Företagens ekonomi - NV0109
Syfte: Statistikens syfte är att belysa näringslivets struktur med
avseende på lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och
produktion m.m. Statistiken redovisas på nationell nivå, branschmässigt avgränsad samt för tillverkningsindustrin även på regional nivå.
Strukturstatistiken används främst som underlag för beräkning av
national- och finansräkenskaper. Andra användningsområden är som
underlag för analyser av kostnadsläge, produktivitetsutveckling,
branschers ekonomiska utveckling samt nyckeltalsberäkningar.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Nationalräkenskaper (SCB), Eurostat, Finansdepartementet,
Konjunkturinstitutet, OECD, FN, branschorganisationer, banker,
redovisningsbyråer, forskare, företag etc.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Kommissionens förordning 1618/1999,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 295/2008som
genomförs enligt Kommissionens förordning (EC) 97/2009,
Kommissionens förordning (EC) 250/2009, Kommissionens förordning
(EC) 251/2009, Kommissionens förordning (EU) 275/2010,
Kommissionens förordning (EU) 439/2014, Kommissionens förordning
(EU) 446/2014, Kommissionens förordning (EU) 1042/2015,
Kommissionens förordning (EU) 2112/2015.

Statistikområde: Näringslivets struktur
Hushållens icke vinstdrivande organisationer - NV0110
Syfte: Utgör underlag för Nationalräkenskapernas produkträkenskaper
samt finans- och sektorräkenskaper. Statistiken beskriver strukturen i
sektorn med avseende på lönsamhet, kostnadsläge och tillväxt. Denna
undersökning är huvudundersökningen för att beskriva det civila
samhället i ekonomiska termer.
Periodicitet: Varje år
Användare: Nationalräkenskaperna (SCB).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
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Statistikområde: Näringslivets struktur
Civila samhället – NV0117
Syfte: Syftet är att ta fram statistik om det civila samhället enligt FN:s
räkenskapssystem. I första hand är det den ekonomiska statistiken som
är i fokus.
Periodicitet: Varje år
Användare: Kulturdepartementet, Skatteverket, Finansdepartementet,
Nationalräkenskaper (SCB), ideella organisationer och forskare.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets struktur
Företagens utländska handelskrediter - NV0118
Syfte: Att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens
handelskrediter mot utlandet. Statistiken utgör underlag vid sammanställning av årliga och kvartalsvisa finansräkenskaper bl.a. för beräkning
av utlandsställningen och bytesbalansens saldo enligt finansräkenskapernas metod.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Riksbanken vid sammanställningen av betalningsbalansen.
Andra användare är Finansdepartementet, Nationalräkenskaperna
(SCB) och Konjunkturinstitutet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Rådets förordning (EU) nr 549/2013.
Statistikområde: Näringslivets struktur
Industrins varuproduktion - NV0119
Syfte: Statistiken ska årligen belysa den svenska industriproduktionens
varufördelning. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår
i statistiken. Uppgifterna används för beräkningar av bruttonationalprodukten (BNP) inom NR samt rapporteras till Eurostat i enlighet med
förordningarna avseende PRODCOM.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: EU, Nationalräkenskaper (SCB), OECD, FN, Jordbruksverket,
utländska ambassaders handelsrepresentationer, forskare,
branschorganisationer, enskilda företag. Dessutom som urvalsram för
Producentprisindex samt för branschklassificering i FDB.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Rådets förordning (EEG) nr 3924/91. Kommissionens
förordning (EG) nr 912/2004. Kommissionens förordning (EU)
2019/1933 om upprättande av Prodcom-förteckning över
industriprodukter som avses i rådets förordning (EEG) nr 3924/91.
Statistikområde: Näringslivets struktur
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Företagens lager – NV0123
Syfte: Statistiken ska kvartalsvis belysa utvecklingen av företagens lager
med fördelning på lagertyper, såväl totalt som uppdelat på branscher.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och
organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och
konjunkturbedömningar. Användare är främst Riksbanken,
Konjunkturinstitutet samt Finansdepartementet. Inom SCB används
lagerstatistiken som underlag i Nationalräkenskapernas kvartalsvisa
beräkningar av bruttonationalprodukten (BNP).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets struktur
Ekonomisk statistik på kvartal – NV0124
Syfte: Statistiken ska kvartalsvis belysa utvecklingen av företagens lager
med fördelning på lagertyper, investeringar och resultaträkning. såväl
totalt som uppdelat på branscher. En ny produkt som startas upp under
2022, i denna undersökning kommer de nuvarande produkterna
Företagens lager – NV0123 och näringslivets investeringar – NV0801
att ingå.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och
organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och
konjunkturbedömningar. Användare är främst Riksbanken,
Konjunkturinstitutet samt Finansdepartementet. Inom SCB används i
Nationalräkenskapernas kvartalsvisa beräkningar av
bruttonationalprodukten (BNP).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets struktur
Industrins kapacitetsutnyttjande - NV0701
Syfte: Statistiken ska kvartalsvis belysa utvecklingen av kapacitetsutnyttjandet inom industrin, såväl totalt som uppdelat på branscher.
Periodicitet: Kvartal (varje kvartal)
Användare: Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och
organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och
konjunkturbedömningar. Användare är främst Riksbanken,
Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Industrins kapacitetsutnyttjande
Näringslivets investeringar - NV0801
Syfte: Statistiken ska belysa verkställda och förväntade investeringar
inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med
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fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och
inventarier. Uppgifterna avser kalenderår och verkställda investeringar
redovisas per kvartal. Under 2022 kommer undersökningen att slås ihop
med Företagens lager – NV0123 till en ny undersökning, Ekonomisk
statistik på kvartal – NV0124.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal)
Användare: Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och
Nationalräkenskaper (SCB). Andra användare är branschorganisationer
och enskilda företag.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets investeringar
Företagens utgifter för IT - NV0802
Syfte: Att mäta näringslivets utgifter för it.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Nationalräkenskaper, Finansdepartementet m.fl.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Näringslivets investeringar
IT-nätverk - NV9901
Syfte: Att medverka internationellt för att utveckla IT-statistiken och
därigenom skapa en bättre internationellt jämförbar statistik. Består av
undersökningarna It-användning i företag och Befolkningens itanvändning som ingår i SOS-systemet.
Användare: Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Ja. It-användning i företag är reglerad genom
förordningen 2019/2152. Befolkningens it-användning är reglerad
genom förordningen 2019/1700.
Statistikområde: Övrigt
Profilering - NV9902
Syfte: Med profilering avses aktiviteter för att kartlägga och beskriva
företagens strukturer avseende deras organisation och kontroll. Syftet
är att utifrån företagens administrativa enheter skapa och fastställa
lämpliga enheter för statistikproduktion. Profilering ger också svar på
hur data kan samlas in på ett effektivt sätt från företagen.
Användare: Internt på SCB.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Övrigt
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Offentlig ekonomi
Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader
- OE0115
Syfte: Att beräkna utfall för kommunalekonomisk utjämning för
kommuner och landsting samt att beräkna kommunvisa bidrag/avgifter
i ett av Riksdagen beslutat system för utjämning mellan kommuner av
kostnader som uppstår genom tillämpning av Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS).
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Skatteverket, kommunsektorn, Regeringskansliet, Sveriges
kommuner och regioner m.fl.
Ingår i SOS-systemet: Nej

Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Finanser för den kommunala sektorn
Kommunernas finanser – OE0117
Består av delstatistikprodukterna OE0101 Kommunalskatterna, OE0106
Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder,
OE0107 Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner, OE0108
Offentligt ägda företag, OE0111 Kvartalsutfall för kommuner och
regioner, OE0112 Finansiärer och utförare inom vården, skolan och
omsorgen samt OE0701 Taxeringsutfallet.
Syfte: Statistiken ger information både på riksnivå och på regional nivå
om kommunernas, regionernas och kommunalförbundens ekonomi,
nuläge och utveckling. Uppgifterna används i Nationalräkenskaperna
som underlag för att beräkna kommunal konsumtion, investeringar och
finansiellt sparande. Statistiken ger också möjlighet att följa
utvecklingen över tiden av kommunala skattesatser samt kommunalt
skatteunderlag.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal)
Användare: Regeringskansliet, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
Kommunsektorn, Skolverket, Socialstyrelsen, Konjunkturinstitutet,
Riksbanken, banker och andra finansinstitut samt Finansräkenskaper
och Nationalräkenskaper (SCB).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Finanser för den kommunala sektorn och Beskattning

Priser och konsumtion
Konsumentprisindex - PR0101
Syfte: Att mäta den genomsnittliga utvecklingen av priserna för den
privata inhemska konsumtionen. KPI och till KPI relaterade KPIF (KPI
med fast ränta) utgör de gängse mått för kompensations- och
inflationsberäkningar i Sverige. KPI är utgångspunkten för beräkning av
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EU-måttet Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) som
utarbetats för internationella jämförelser.
Periodicitet: År (varje år), Månad (varje månad)
Användare: Finansdepartementet, Socialdepartementet, Skatteverket,
Riksbanken, Statens Jordbruksverk, KI, organisationer, företag och
enskilda, kapitalförvaltande företag och institutioner samt Nationalräkenskaperna. Huvudanvändare av HIKP är Europeiska centralbanken
(ECB).
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/792.
Statistikområde: Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled - PR0301
Syfte: Att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentoch importled. Statistiken används huvudsakligen för: a) omräkning av
nominella belopp till belopp i fasta priser i Nationalräkenskaperna,
utrikeshandelsstatistiken och annan ekonomisk statistik b) ekonomisk
analys, bl.a. som underlag för ekonomisk-politiska beslut och c)
prisreglering i långsiktiga avtal.
Periodicitet: År (varje år), Månad (varje månad)
Användare: Regeringskansliet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken, andra
banker och finansinstitut m.fl. samt av Nationalräkenskaper och annan
ekonomisk korttidsstatistik.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Reglering enligt Europaparlamentets och rådets
förordning 1165/98 om konjunkturstatistik. Rådets förordning
1158/2005 samt 1893/2006.
Statistikområde: Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter - PR0401
Syfte: Att ge underlag för internationella realekonomiska jämförelser.
En fullständig undersökningsomgång genomförs i etapper under en
treårsperiod. Undersökningen är världs-omspännande och Sverige ingår
i en grupp av länder för vilka Eurostat har administrativt ansvar. I
gruppen ingår även övriga EU-länder samt Norge, Island, Schweiz,
Turkiet, Makedonien (FYROM), Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Montenegro och Serbien. OECD administrerar undersökningen för
övriga OECD-länder. Köpkraftspariteter utnyttjas i första hand vid
volymjämförelser men har också fått stor användning för att jämföra
prisnivåer (både totalt och för olika varugrupper) och levnadskostnader.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: EU-organ och internationella organisationer (FN, OECD,
Världsbanken, IMF), Regeringskansliet och myndigheter.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr
1445/2007 samt Kommissionens förordning (EU) nr 193/2011.
Statistikområde: Köpkraftspariteter
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Byggkostnadsindex - PR0502
Syfte: Att mäta prisutvecklingen för olika produktionsfaktorer i
byggnadsverksamhet. Index för de olika produktionsfaktorerna
sammanvägs till ett totalindex. FPI beräknas för nybyggnad av
flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader. FPI
används bland annat för fastprisberäkningar av bygginvesteringar i
nationalräkenskaperna, i beräkningen av pågående priser i
byggnadsprisindex och uppgifter om FPI rapporteras till Eurostat i
enligt med Europaparlamentets och rådets förordning om
konjunkturstatistik.
Periodicitet: År (varje år), Kvartal (varje kvartal), Månad (varje månad)
Användare: Nationalräkenskaper (SCB), Eurostat, UN/ECE,
Konjunkturinstitutet, Statens fastighetsverk, Statens Jordbruksverk
samt kommuner och försäkringsbolag.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Europaparlamentets och rådets förordning 1165/98 om
konjunkturstatistik.
Statistikområde: Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader

Utbildning och forskning
Forskning och utveckling - UF0307
Består av delstatistikprodukterna UF0301 Forskning och utveckling i
Sverige UF0306 Statliga anslag till forskning och utveckling, UF0315
Innovationsverksamhet i Sverige.
Syfte: Forskningsstatistikens syfte är att ge en bild av resursanvändningen för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom olika
sektorer.
Periodicitet: Intervall (intermittent), År (varje år), År (vartannat år)
Användare: Utbildnings-, Närings- och Finansdepartementet,
forskningsråden, Vinnova, enskilda forskare och internationella
organisationer såsom EU, OECD, och UNESCO.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: EP och Rådsbeslut 1608/2003/EG den 22 juli 2003 och
Kommissionsförordning nr 995/2012 den 26 oktober 2012.
Statistikområde: Forskning
Arbetskraftsbarometern - UF0505
Syfte: Statistiken ger information om arbetsmarknadsläget och
utsikterna för olika utbildningsgrupper.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: SYO-konsulenter, platsförmedlare, utbildningsplanerare,
utredare, forskare och andra som arbetar med information om
utbildning och arbetsmarknad.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
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Statistikområde: Analyser och prognoser om utbildning och
arbetsmarknad
Befolkningens utbildning - UF0506
Syfte: Statistiken över befolkningens utbildning omfattar uppgifter om
högsta formella utbildning för i Sverige folkbokförda personer.
Statistiken över befolkningens utbildning används som underlag för
utbildningsplanering på både nationell och regional nivå. Statistiken
används också för internationella jämförelser och vid internationell
rapportering. Till statistiken är knutet vård och utveckling av Svensk
utbildningsnomenklatur SUN.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Utbildningsdepartementet, Skolverket,
Universitetskanslersämbetet, SCB:s prognosinstitut, CSN,
arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser och kommuner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Befolkningens studiedeltagande - UF0507
Syfte: Statistik beskriver befolkningens (16–64 år) deltagande i
utbildning huvudsakligen inom det reguljära utbildningsväsendet.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Utbildningsdepartementet, Universitetskanslersämbetet,
Skolverket, Centrala studiestödsnämnden (CSN),
Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunkturinstitutet,
arbetsmarknadsorganisationer, länsstyrelser och kommuner.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Kostnader för utbildningsväsendet - UF0514
Syfte: Att belysa offentliga kostnader för utbildningsväsendet samt
möjliggöra internationella jämförelser av utbildningskostnader.
Huvudsakligen publiceras kostnaderna uppdelat på drift- och
kapitalkostnader. Uppgifterna samlas in från utbildningens huvudmän.
Redovisningen sker efter skolform och uppdelat på olika kostnadsslag
för verksamheten.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Utbildningsdepartementet, forskare och media. UNESCO,
OECD, och Eurostat använder uppgifterna för internationella
jämförelser.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
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Analyser om utbildning och arbetsmarknad – UF0521
Består av delstatistikprodukterna UF0515 Trender och prognoser om
utbildning och arbetsmarknad samt UF0516 Sysselsättningsprognos.
Syfte: Vart tredje år publiceras en långsiktig prognos över sambandet
mellan utbildning och arbetsmarknad. Däremellan görs kortare
prognoser och analysrapporter.
Periodicitet: Intervall (intermittent), År (intermittent), År (var 3:e år)
Användare: Regeringskansliet, myndigheter, utbildningsplanerare, SYOkonsulenter, utredare och studenter.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Analyser och prognoser om utbildning och
arbetsmarknad
Analyser och statistik om befolkningens utbildning - UF0549
Består av flera delstatistikprodukter inom statistikområdet som
fördjupar den officiella statistiken om befolkningens utbildning, olika
utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden
samt nya frågeställningar som är aktuella i samhällsdebatten.
Syfte: Att göra analyser om befolkningens utbildning genom ett varierat
antal enkätundersökningar och registerstudier varje år.
Periodicitet: Läsår (varje läsår), Månad (intermittent), Termin
(intermittent), År (intermittent), År (varje år), År (vartannat år)
Användare: Regeringskansliet, myndigheter och organisationer.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Internationell statistik – UF0538 och UF0541
Består av delstatistikprodukterna UF0538 Undersökning om vuxnas
deltagande i utbildning (AES) och UF0541 Personalutbildning i
företagen (CVTS).
Syfte: Mäta den vuxna befolkningens deltagande i utbildning under ett
år samt att mäta personalutbildning i företag.
Periodicitet: För AES År (intervall) och för CVTS År (var 5:e år)
Användare: Regeringskansliet, Eurostat, EU-kommissionen,
myndigheter och organisationer.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: För AES REGULATION (EC) No 452/2008 och för CVTS
REGULATION (EC) No 1552/2005.
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Registret över befolkningens utbildning - UF0537
Syfte: Registret är ett individregister som ligger till grund för statistik
över befolkningens utbildning. Registret uppdateras årligen med
uppgift om en persons högsta utbildning med hjälp av interna och
externa källregister samt direktinsamling från individer.
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Periodicitet: År (varje år)
Användare: Internt på SCB, andra myndigheter samt forskare.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Övergång gymnasieskola eftergymnasiala utbildningar - UF0542
Syfte: Beskriva hur många som studerar på högskola efter
gymnasieskolan.
Periodicitet: Läsår (varje läsår)
Användare: Högskoleverket, utbildningsdepartementet, massmedia,
allmänhet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter UF0546
Syfte: Undersökningen har genomförts för att ge information om i vilken
utsträckning den vuxna befolkningen, i åldrarna 16-65 år, har de
färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på jobbet och
hemma. Genom undersökningen skattas tre grundläggande färdigheter :
att läsa, räkna och lösa problem med hjälp av informationsteknologi.
Periodicitet: År (intermittent)
Användare: Riksdag och regering, de politiska partierna, media, företag,
fackförbund, forskare, studenter, allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Historisk statistik om utbildning - UF0550
Syfte: Syftet är att redovisa historisk statistik över utbildningsväsendet.
Periodicitet: Löpande (löpande)
Användare: Skolverket, UKÄ, IFAU, journalister, skolor, forskare,
lärarfacken och allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Nej
Officiell statistik: Nej
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Befolkningens utbildning
Folkhögskolestatistik – UF0601
Syfte: Att beskriva folkhögskolornas verksamhet med avseende på
deltagare, personal, kostnader och innehåll.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Folkbildningsrådet, folkhögskolor, departement och statliga
myndigheter med anknytning till utbildningsmarknad och
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kulturområdet, regioner kommuner, universitet/högskolor, massmedia
och allmänheten.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Folkhögskola
Yrkeshögskolan – UF0701
Syfte: Att beskriva eftergymnasiala yrkesutbildningar med avseende på
sökande, studerande, examinerade, pedagogisk personal, kostnader och
intäkter.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: Myndigheten för yrkeshögskolan,
Utbildningsdepartementet.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Eftergymnasial yrkesutbildning
Konst- och kulturutbildningar och vissa övriga utbildningar –
UF0702
Syfte: Att beskriva konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar med avseende på studerande, studerande som slutfört
utbildning, kostnader och innehåll.
Periodicitet: År (varje år)
Användare: MYH, departement och statliga myndigheter med
anknytning till arbetsmarknaden, kulturrådet, regionala aktörer,
universitet/högskolor.
Ingår i SOS-systemet: Ja
Officiell statistik: Ja
EU-reglering: Nej
Statistikområde: Eftergymnasial yrkesutbildning

Övriga
Regionala indelningar och statistikbehov
Syfte: Intern och extern samordning av områdesindelningar som
används i statistiken. I arbetet med regionala indelningar ingår att
tillhandahålla information - aktuell och historisk - om indelningar,
indelningsändringar och koder, tillgodose kommunala, regionala och
nationella användare, liksom EU:s behov av rumsligt fördelad statistik
Det finns en utsedd Regional Statistics Coordination Officer (RESCO)
som också är National Urban Audit Coordinator (NUAC). RESCO och
NUAC fungerar som Eurostats länk till SCB i regionalstatistiska frågor.
Verksamheten bedrivs med stöd av Användarrådet för regional statistik,
genom de kontaktpersoner i statistikfrågor som finns i alla kommuner
och genom interna nätverk.
Användare: Producenter och användare av regionalt fördelad statistik
både inom och utom det officiella statistiska systemet såsom
kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter och
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organisationer med delansvar för lokal och regional förvaltning och
utveckling samt EU.
EU-reglering: 555.
Statistikområde: Övrigt
Nya Geografidatabasen
Syfte: Syftet är att ha en enda källa för lagring och uppdatering av alla
olika geografiska indelningar, t.ex. Demografiska statistikområden
(DeSO) och rutor och deras inbördes förhållande och jämförbarhet över
tiden.
Användare: Användarna återfinns inom olika sektorer i samhället,
såsom samhällsplanering, privata sektorn och forskning. Statistiken
används för planering, etablering m.m. på ”små” områden.
Statistikområde: Övrigt
Kommunikationstjänster
Syfte: I SCB:s kommunikationstjänster ingår bl.a. att göra statistiken
mer tillgänglig och användbar. Det sker i olika publiceringsformer och
publiceringskanaler, anpassade efter användarnas behov. Det görs
genom det redaktionella arbetet med att skapa innehåll i våra befintliga
kanaler, framför allt via scb.se. Materialet tillgängliggörs även via
presskontakter och i sociala medier. För att öka användningen och
förståelsen av statistiken pågår även ett arbete att öka kännedomen om
både SCB och den statistik som produceras. Statistikservice ger
kostnadsfria upplysningar om SCB:s statistik och om det svenska och
internationella statistiksystemet. I kommunikationstjänster ingår även
användarundersökningar, tillgänglighetssamordning och internationellt
arbete.
Statistikområde: Övrigt
Registerutdrag enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
Syfte: Enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ska den som
är personuppgiftsansvarig förse den registrerade med de
personuppgifter som behandlas på myndigheten. Detta görs genom ett
s.k. registerutdrag.
Statistikområde: Övrigt
Socialstatistiskt system
Syfte: Skapa ett samordnat och effektivt statistiskt informationssystem
för det socialstatistiska området. Ett informationssystem som ska ge en
sammanhållen bild av samhället samt utgöra underlag för forskare,
myndigheter och andra användare för uppföljning och analys av
samhällets välfärd ur olika aspekter.
Statistikområde: Övrigt
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SDDS Plus
SCB har det nationella ansvaret för SDDS Plus, en rapportering av den
ekonomiska och finansiella statistiken till IMF. Syftet med SDDS Plus är
att öka kvaliteten och tillgängligheten av jämförbara data mellan
länderna för att lättare kunna undvika och lösa ekonomiska kriser.
Statistikområde: Övrigt
JOS
Syfte: Internationell vetenskaplig tidskrift för att sprida kunskap om
metodutveckling inom området officiell statistikproduktion. SCB för
diskussioner med andra nordiska statistikmyndigheter om att dela
ansvaret för denna tidskrift.
Statistikområde: Övrigt
Samordning av den officiella statistiken
Syfte: Arbetet med samordning av den officiella statistiken syftar till ett
sammanhållet system med lättillgänglig och användbar officiell statistik
av god kvalitet där uppgiftslämnandet beaktats. Detta sker genom
samarbete med övriga statistikansvariga myndigheter i olika
samverkansforum t.ex. möten i Rådet för den officiella statistiken,
statistikchefsmöten, möten i olika rådsarbetsgrupper samt genom att
samordna arbetet med målbilden för den officiella statistiken.
Statistikområde: Övrigt
Internationell statistiksamverkan
Syfte: SCB:s deltagande i det internationella statistiska samarbetet
syftar till att i samverkan med andra utveckla de gemensamma
statistiksystemen. SCB deltar bl.a. aktivt i det system- och
metodutvecklingsarbete som sker inom ramen för samarbete med EU
men också med andra internationella organisationer.
SCB kommer under år 2022 fortsätta arbeta med att förbereda EUordförandeskapet våren 2023. SCB:s Generaldirektör leder arbetet i
rådsarbetsgruppen för statistik och förhandlingarna med
Europaparlamentet avseende rättsakter inom statistikområdet under
EU-ordförandeskapet. SCB deltog i överlämningen från Slovenien och
den föregående trion till Frankrike och den nya trion. Med ett
gemensamt trioprogam är ambitionen att även fortsatt verka för en
modernisering av den europeiska statistiken och särskilt att med nya
datakällor och teknologi tillgodose ett brett användarbehov.
En preliminär bedömning är att rättsakter avseende
nationalräkenskaper, befolkningsstatistik, arbetsmarknadsstatistik och
miljöräkenskaper samt en revidering av förordningen om europeisk
statistik (223/2009) kommer vara aktuella för hantering i
rådsarbetsgruppen eller i triloger under våren 2023. EUordförandeskapet kan också komma att omfatta rättsakter avseende
transport-, fiske- och jordbruksstatistik. En ordförandegrupp på SCB
kommer tillsammans med särskilt utpekade experter arbeta med att
förbereda och planera arbetet med rättsakterna under 2022.
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Statistikområde: Övrigt
ASPIRE
Syfte: ASPIRE (A System for Product Improvement, Review and
Evaluation) är ett utvärderingssystem som SCB har tillämpat årligen
sedan 2011 för att utvärdera tillförlitligheten i viktiga statistikprodukter. Utvärderingarna som görs med stöd av externa experter ger
SCB ett underlag att kunna rapportera kvantitativa och objektiva mått
på statistikens kvalitet relativt de kriterier som mäts i ASPIRE. Sådana
rapporteringar tillsammans med utvecklingen av tillförlitligheten över
tid presenteras i SCB:s årsredovisning.
De produkter som utvärderades 2020 planerar SCB ska genomgå
ASPIRE-utvärderingen under 2022 – Produktionsvärdeindex,
Bygglovsstatistiken, Kvartalsvisa Lufträkenskaper. Utvärderingarna
kommer att göras av expertteamet utifrån perspektivet att statistikens
kvalitet (tillförlitlighet) ska anpassas till statistikens ändamål.
Statistikområde: Övrigt
Mikromaterial till Regeringskansliet
Syfte: Leverera mikrodata från SCB till Regeringskansliet enligt särskild
överenskommelse.
Statistikområde: Övrigt
Agenda 2030
Syfte: Genom samverkan nationellt och internationellt skapa ett
samordnat och ändamålsenligt system för uppföljning av Agenda 2030
på nationell och global nivå. Den statistiska uppföljningen ska utgöra
underlag för regeringens arbete med genomförandet av agendan. En
viktig aspekt att belysa är sambandet mellan de tre aspekterna av
hållbarhet, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga
hållbarheten.
Användare: Regeringskansliet, myndigheter, länsstyrelser, kommuner,
intresseorganisationer, media, skolor och allmänheten.
Reglering: A/RES/70/1X - Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Resolution antagen av FN:s generalförsamling 25 september
2015.
Statistikområde: Övrigt
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Bilden av Sverige
Den sista december 2020 var 88 procent av Sveriges
befolkning bosatt i en tätort.

88 %

av befolkningen är bosatt i en
tätort

