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Remissinstanser 
1 Affärsverket svenska kraftnät 

2 Arbetsförmedlingen 

3 Arbetsgivarverket 

4 Arbetsmiljöverket 

5 Arvidsjaurs kommun 

6 Bodens kommun 

7 Boverket 

8 Brottsförebyggande rådet 

9 Båstads kommun 

10 Centrala studiestödsnämnden 

11 Degerfors kommun 

12 Delegationen mot segregation 

13 Domstolsverket 

14 Ekonomistyrningsverket 

15 Eslövs kommun 

16 Finansinspektionen 

17 Folkbildningsrådet 

18 Folkhälsomyndigheten 

19 Företagarna 

20 Försäkringskassan 

21 Energiföretagen Sverige 

22 Gotlands kommun 

23 Göteborgs kommun 

24 Halmstads kommun 

25 Havs- och vattenmyndigheten 

26 Integritetsskyddsmyndigheten 

27 Jämställdhetsmyndigheten 

28 Kalmar kommun 

29 Kemikalieinspektionen 

30 Kiruna kommun 

31 Konjunkturinstitutet 

32 Konstnärsnämnden 

33 Krokoms kommun 

34 Kumla kommun 

35 Kungl. biblioteket 

36 Kävlinge kommun 
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37 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

38 Lantbrukarnas riksförbund 

39 Lerums kommun 

40 Luleå kommun 

41 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

42 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

43 Länsstyrelsen i Södermanlands län 

44 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

45 Malmö kommun 

46 Medlingsinstitutet 

47 Motala kommun 

48 Myndigheten för digital förvaltning 

49 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

50 Myndigheten för kulturanalys 

51 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

52 Naturvårdsverket 

53 Nykvarns kommun 

54 Näringslivets regelnämnd 

55 Pensionsmyndigheten 

56 Post- och telestyrelsen 

57 Regelrådet 

58 Region Dalarna 

59 Region Norrbotten 

60 Region Skåne 

61 Region Östergötland 

62 Riksantikvarieämbetet 

63 Riksarkivet 

64 Riksgäldskontoret 

65 Ronneby kommun 

66 Sandvikens kommun 

67 Skogsstyrelsen 

68 Socialstyrelsen 

69 Statens energimyndighet 

70 Statens jordbruksverk 

71 Statens kulturråd 

72 Statens skolverk 

73 Statskontoret 
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74 Strömstads kommun 

75 Studieförbunden 

76 Sundbybergs kommun 

77 Svenska Bankföreningen 

78 Svenskt Näringsliv 

79 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

80 Sveriges Kommuner och Regioner  

81 Sveriges lantbruksuniversitet 

82 Sveriges riksbank 

83 Tillväxtverket 

84 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

85 Tjörns kommun 

86 Trafikanalys 

87 Ulricehamns kommun 

88 Umeå kommun 

89 Universitetskanslersämbetet 

90 Uppsala kommun 

91 Verket för innovationssystem 

92 Vimmerby kommun 

93 Visita 

94 Västra Götalandsregionen 

95 Ystads kommun 

96 Åmåls kommun 

97 Åre kommun 

98 Örebro universitet 
 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 augusti 2022. Svaren bör 
lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
fi.ofa.esa@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03526 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget i Statistiska centralbyråns hemställan 
om ändringar i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
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Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några 
synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.   

Statistiska centralbyråns hemställan bifogas. 

 
Magnus Bengtson 
Expeditions- och rättschef 
 

 

Kopia till 

Statistiska centralbyrån 
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20 Försäkringskassan 

21 Energiföretagen Sverige 

22 Gotlands kommun 

23 Göteborgs kommun 

24 Halmstads kommun 

25 Havs- och vattenmyndigheten 

26 Integritetsskyddsmyndigheten 
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50 Myndigheten för kulturanalys 

51 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

52 Naturvårdsverket 

53 Nykvarns kommun 

54 Näringslivets regelnämnd 

55 Pensionsmyndigheten 

56 Post- och telestyrelsen 

57 Regelrådet 

58 Region Dalarna 
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80 Sveriges Kommuner och Regioner  

81 Sveriges lantbruksuniversitet 

82 Sveriges riksbank 

83 Tillväxtverket 

84 Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

85 Tjörns kommun 

86 Trafikanalys 

87 Ulricehamns kommun 

88 Umeå kommun 

89 Universitetskanslersämbetet 
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 

augusti 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

fi.ofa.esa@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03526 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget i Statistiska 

centralbyråns hemställan om ändringar i förordningen (2001:100) om den 

officiella statistiken. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Statistiska centralbyråns hemställan bifogas. 

Magnus Bengtson 

Expeditions- och rättschef 

 

 

Kopia till 

Statistiska centralbyrån 
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20 21 00-0837 

 

  

 Regeringskansliet 
Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

Hemställan om ändring i 
förordningen (2001:100) 
om den officiella statisti-
ken (bilagan)  

1. Sammanfattning 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreslår att bilagan i förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken (hädanefter statistikförord-

ningen) ändras för att överensstämma med reviderade ämnes- och sta-

tistikområden. Mot bakgrund av att officiell statistik ska finnas för all-

män information, utredningsverksamhet och forskning, är det viktigt 

att ändringen kommer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för 

de statistikansvariga myndigheterna (SAM) att tillgodose samhällets in-

formationsbehov med officiell statistik som är relevant, tillgänglig och 

tydlig.  

 

Förslaget till ändringar har tagits fram gemensamt av SAM. SCB har 

samordnat arbetet samt vid behov bistått enskilda SAM med ämnes- 

och språkexpertis.  

Ändringarna innebär i korthet att 

• antalet ämnesområden minskar från 23 till 22 

• antalet statistikområden minskar från 115 till 102 

• 6 nya statistikområden införs med nytt innehåll 

• 20 av de nuvarande statistikområdena ändrar benämningar 

• 20 nya statistikområden bildas eller ombildas till följd av sam-

manslagningar respektive delningar av nuvarande statistikom-

råden 

• 14 SAM berörs direkt av ändringarna i statistikområdena. 

mailto:scb@scb.se
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Bakgrund 
Regeringen meddelar i statistikförordningen vilka ämnes- respektive 

statistikområden för vilka det ska finnas officiell statistik, samt vilka 

myndigheter som ska ansvara för respektive statistikområde. Enligt 2 § 

statistikförordningen beslutar en statistikansvarig myndighet om sta-

tistikens innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte nå-

got annat följer av ett särskilt beslut av regeringen. I utredningen Vad 

är officiell statistik? (SOU 2012:83)1 konstateras att avgränsningen mel-

lan officiell statistik och annan statlig statistik inte alltid är tydlig för 

statistikanvändarna. Även den senaste expertgranskningen av SCB 

(2014) som gjordes inom EU (den så kallade Peer Review) pekade på 

otydligheter i den praktiska tillämpningen av konceptet, officiell sta-

tistik, såväl i relation till europeisk statistik och annan statlig statistik.2  

 

För att förtydliga begreppet officiell statistik beslutade SCB 2018 om 

Riktlinjer för vad som är officiell statistik3. Riktlinjerna anger två princi-

per som stöd till SAM i sitt ställningstagande:  

• Återkommande anslagsfinansierad statistik är officiell statistik.  

• Återkommande europeisk statistik4 är officiell statistik. 

Vid avsteg från dessa principer bör SAM dokumentera skälen. 

 

I samband med riktlinjernas tillämpning blev behovet av en översyn 

ännu mer påtagligt. Nuvarande benämningar och indelningar i sta-

tistikområden enligt statistikförordningens bilaga hänför sig till stora 

delar från 1990-talets statistikreform. De är inte alltid ändamålsenliga 

för att uppfylla det första kvalitetskriteriet, relevans, enligt 3a § lagen 

(2001:99) om den officiella statistiken (hädanefter statistiklagen), dvs. 

att tillgodose statistikanvändarnas nuvarande och potentiella behov. 

Nuvarande terminologi är också i många fall föråldrad eller missvisande 

vilket inte är i linje med det femte kvalitetskriteriet, tillgänglighet och 

tydlighet, i 3a § statistiklagen, dvs. hur användarna kan få tillgång till, 

använda och tolka uppgifter.  

Översynens genomförande 
Arbetet med översynen påbörjades hösten 2018 med en enkät till samt-

liga SAM för att kartlägga behoven av vidare utredningar avseende de 

statistikområden för vilka respektive SAM ansvarade. Utredningsarbetet 

 

1 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/12/sou-201283/, 

sid 244–247. 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4372828/2015-SE-Report/55cec2a2-b964-4940-

83c8-8950176ae683 

3 https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-vad-som-ar-

officiell-statistik.pdf  

4 Enligt EU-förordningen 223/2009 framgår i programmet för europeisk statistik om vad som är euro-

peisk statistik. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0223. Den 

europeiska statistiken regleras vidare i särskilda EU-förordningar. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2012/12/sou-201283/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4372828/2015-SE-Report/55cec2a2-b964-4940-83c8-8950176ae683
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4372828/2015-SE-Report/55cec2a2-b964-4940-83c8-8950176ae683
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-vad-som-ar-officiell-statistik.pdf
https://www.scb.se/contentassets/0cd92207266d40eb8829244d51d90b94/riktlinjer-for-vad-som-ar-officiell-statistik.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0223
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gjordes 2020–2021 inom ramen för arbetet med Målbilden för den offici-

ella statistiken, ”Vi beskriver Sverige”, som togs fram gemensamt av 

SAM.5 Inom målet, Aktuell och användbar statistik, utgjorde översynen 

en av huvudaktiviteterna. Översynen avslutades i augusti 2021. 

 

Utredningarna har bedrivits ämnesområdesvis.6 Under den tid som ar-

betet har pågått har två ändringar i förordningen gjorts vilka påverkar 

antalet SAM, samt antalet ämnes- och statistikområden. Den 1 februari 

2021 tillkom statistikområdet Film7 (under ämnesområdet Kultur och 

fritid) samt i augusti 2021 tillkom Folkhälsomyndigheten som statisti-

kansvarig myndighet med ämnesområdet Folkhälsa samt underliggande 

statistikområden Folkhälsans utveckling respektive Smittskydd.8 

 

Under utredningsarbetet har samtliga SAM sett över strukturen och ter-

minologin beträffande de statistikområden för vilka de är ansvariga. 

SCB har samordnat arbetet som helhet samt, vid behov, bistått enskilda 

SAM med ämnes- och språkexpertis. Mycket av arbetet har gjorts av 

flera SAM i samverkan. 

 

Arbetet har gjorts utifrån flera vägledande aspekter. Dessa är att ett sta-

tistikområde ska 

• vara lagom avgränsat (med bl.a. flexibilitet för framtida inform-

ationsbehov hos statistikanvändarna) samtidigt som det har en 

viss stabilitet över tid 

• ha en benämning som undviker uppradningar av variabler, samt 

förkortningar och onödiga ord, till exempel undersökning, sta-

tistik 

• ha en unik benämning relativt andra statistikområden 

• ha en benämning som är så begriplig som möjligt, till exempel 

genom att den redan är etablerad hos statistikanvändare. 

Även företeelsen att officiell statistik inom ett statistikområde angrän-

sar eller till och med överlappar annan officiell statistik inom ett annat 

statistikområde med olika SAM har uppmärksammats i översynen. SAM 

har i så fall sett över hur likheter och olikheter kan tydliggöras i förhål-

lande till statistikens ändamål för respektive statistik. Om SAM, i dialog 

 

5 https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-

statistik.pdf 

6 Översynen har omfattat de 22 ämnesområden enligt statistikförordningens bilaga. Ämnesområdet, 

Folkhälsa, som tillkom i augusti 2021 har inte omfattats av översynen.  

7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film-

-ett-nytt-officiellt-statistikomrade/  

8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhals-

omyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/ 

 

https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-statistik.pdf
https://www.scb.se/contentassets/15740059c3c74fde9310ff95126a9f21/malbild-sveriges-officiella-statistik.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film--ett-nytt-officiellt-statistikomrade/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/11/film--ett-nytt-officiellt-statistikomrade/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhalsomyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juni/nu-far-folkhalsomyndigheten-storre-ansvar-for-statistik/
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med statistikanvändarna, kan konstatera att ett tydligt behov av kom-

pletterande redovisningar med liknande innehåll finns är det viktigt att 

statistikens samanvändbarhet beskrivs på ett tydligt sätt. Om det däre-

mot inte finns ett tydligt behov av kompletterande statistikredovis-

ningar bör överlapp undvikas – inte minst ur ett resurshushållningsper-

spektiv. SAM bör även fortsättningsvis vara vaksamma på överlapp och 

samverka för att, med hushållande av statens resurser, uppnå lösningar 

som bäst gagnar statistikanvändarna.  

 

Det kan noteras att det är svårt att ta hänsyn till samtliga vägledande 

aspekter på en och samma gång. Betoningen har varit att se till hel-

heten och överskådligheten, dvs. hur väl de ingående statistikområdena 

tillsammans beskriver ett ämnesområde, också från internationellt per-

spektiv.  

 

Denna hemställan har tagits fram av SCB i sin samordnande roll inom 

systemet för den officiella statistiken och i samråd med övriga SAM.  

Den baseras på de förslag med motiveringar som har kommit fram i 

översynsarbetet. Samtliga SAM har varit involverade. Förslagen till 

ändringar har sammanställts av SCB och löpande presenterats för öv-

riga SAM vid möten med statistikchefer och med rådet för den officiella 

statistiken. De slutliga förslagen har även remitterats till samtliga SAM 

och inkomna synpunkter beaktats.  

Översynens resultat 
Sammantaget innebär resultatet att 

• nuvarande 23 ämnesområden blir 22 ämnesområden eftersom 

två tas bort och ett tillkommer 

• nuvarande 115 statistikområden minskar till 102 

• 6 nya statistikområden införs för att kunna möjliggöra att sta-

tistik som är annan statlig statistik kan bli officiell statistik 

• 10 statistikområden får nya benämningar utan någon ändring 

av innehållet 

• 10 statistikområden vidgas och får nya benämningar 

• 12 nya statistikområden införs genom sammanslagningar av 

nuvarande statistikområden (35)  

• 8 statistikområden bildas eller ombildas genom delningar av 

nuvarande statistikområden  

• 14 SAM berörs direkt av ändringarna i statistikområdena. 
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2. Författningsförslag 
Härigenom föreskrivs i fråga om bilagan till förordningen (2001:99) om 

den officiella statistiken att följande ämnes- och statistikområden samt 

statistikansvariga myndigheter ska ändras.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik 

Arbetsmarknad 

Befolkning 

Boende, byggande och bebyggelse 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Handel med varor och tjänster 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jord- och skogsbruk, fiske 

Kultur och fritid 

Levnadsförhållanden 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet 

Offentlig ekonomi 

Priser och konsumtion 

Rättsväsende 

Socialförsäkring m.m. 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning och forskning 

Arbetsmarknad 

Befolkning och levnadsförhållanden 

Boende, bebyggelse och mark 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Forskning och det digitala samhället 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Kultur, bibliotek och fritid 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet och utrikeshan-

del 

Offentlig ekonomi 

Priser och ekonomiska tendenser 

Rättsväsende 

Socialförsäkring 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning samt forskning inom 

högskolan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nuvarande lydelse 

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respek-

tive område 

Ämnesområden Statistikområden Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   
 

Löner och arbetskostnader Medlingsinstitutet 
 

Sysselsättning, förvärvsar-
bete och arbetstider 

Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

 
Lönesummor SCB 

 
Arbetskraftsundersökningar SCB 

 
Vakanser och arbetslöshet SCB 

 
Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket 

 
Arbetsskador Arbetsmiljöverket 

 
Sjuklöner SCB 

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

Befolkning   
 

Befolkningens storlek och 
förändringar 

SCB 

 
Befolkningens sammansätt-
ning 

SCB 

 
Befolkningsframskrivningar SCB 

 
Invandring och asylsökande SCB 

Boende, byggande och 
bebyggelse 

  

 
Bostadsbyggande och om-
byggnad 

SCB 

 
Bygglovsstatistik för bostä-
der och lokaler 

SCB 

 
Byggnadskostnader SCB 

 
Intäkter, kostnader och out-
hyrt i flerbostadshus 

SCB 

 
Bostads- och hyresuppgifter SCB 

 
Fastighetspriser och lagfar-
ter 

SCB 

 
Fastighetstaxeringar SCB 



7/53 

Demokrati   
 

Allmänna val SCB 

  Partisympatier SCB 

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

Energi   
 

Tillförsel och användning av 
energi 

Statens energimyndighet 

 
Energibalanser Statens energimyndighet 

 
Prisutveckling inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

Finansmarknad   
 

Finansräkenskaper Finansinspektionen 
 

Aktieägarstatistik Finansinspektionen 
 

Finansiella företag utom 
försäkring 

Finansinspektionen 

  Försäkring Finansinspektionen 

Folkhälsa   

 Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndigheten 

 Smittskydd Folkhälsomyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv el-
ler sexuella läggning. 

Handel med varor och 
tjänster 

  

 
Inrikeshandel SCB 

  Utrikeshandel SCB 

Hälso-och sjukvård   
 

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen 
 

Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 

  Dödsorsaker Socialstyrelsen 

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

Inkomster och inkomstfördel-
ning 

SCB 

 
Hushållens utgifter SCB 

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

Jord- och skogsbruk, fiske   
 

Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk 
 

Jordbrukets produktion  Statens jordbruksverk 
 

Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk 
 

Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk 
 

Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk 
 

Djurhälsa Statens jordbruksverk 
 

Vattenbruk Statens jordbruksverk 
 

Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen 
 

Sysselsättning i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

 
Miljö och sociala frågor i 
skogsbruket 

Skogsstyrelsen 

 
Skogarnas tillstånd och för-
ändring 

Sveriges lantbruksuniversi-
tet 

  Fiske Havs- och vattenmyndig-
heten 

Kultur och fritid   
 

Bibliotek Kungliga biblioteket 
 

Kulturmiljövård Myndigheten för kulturanalys 
 

Museer Myndigheten för kulturanalys 
 

Studieförbund SCB 
 

Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturana-
lys 

 
Film Myndigheten för kulturanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Studieförbund får personuppgifter enligt 8 § behand-
las som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Levnadsförhållanden   
 

Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

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

Miljö   
 

Utsläpp Naturvårdsverket 
 

Avfall Naturvårdsverket 
 

Miljötillstånd Naturvårdsverket 
 

Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket 
 

Kemikalier, försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

 
Miljöekonomi och hållbar 
utveckling 

SCB 

 
Gödselmedel och kalk SCB 

 
Markanvändning SCB 

 
Vattenanvändning SCB 

  Havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndig-
heten 

Nationalräkenskaper   
 

Nationalräkenskaper SCB 
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Näringsverksamhet   
 

Nystartade företag Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 Konkurser och offentliga ack-
ord 

Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 
Näringslivets struktur SCB 

 
Industriproduktionens ut-
veckling 

SCB 

 
Industrins kapacitetsutnytt-
jande 

SCB 

 
Industrins lager SCB 

 
Industrins leveranser och or-
der 

SCB 

 
Näringslivets investeringar SCB 

  Inkvartering Tillväxtverket 

Offentlig ekonomi   
 

Finanser för den kommu-
nala sektorn 

SCB 

 
Statlig upplåning och stats-
skuld 

Riksgäldskontoret 

 
Beskattning SCB 

  Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket 

Priser och konsumtion   
 

Konsumentprisindex SCB 
 

Prisindex i producent- och 
importled 

SCB 

 
Köpkraftspariteter SCB 

 
Byggnadsprisindex samt fak-
torprisindex för byggnader 

SCB 

  Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet 
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Rättsväsende   
 

Brott Brottsförebyggande rådet 
 

För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet 
 

Domstolarnas verksamhet Domstolsverket 
 

Kriminalvård Brottsförebyggande rådet 

  Återfall i brott Brottsförebyggande rådet 

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

Socialförsäkring m.m.   
 

Stöd till barnfamiljer Försäkringskassan 
 

Stöd vid sjukdom och handi-
kapp 

Försäkringskassan 

  Stöd vid ålderdom Pensionsmyndigheten 

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

Socialtjänst   
 

Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

 
Familjerätt Myndigheten för familjerätt 

och föräldraskapsstöd 
 

Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen 
 

Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen 

  Stöd och service till 
funktionshindrade 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 
§ behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med 
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när 
det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall. 

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

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i sam-
band med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. 
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Transporter och kommu-
nikationer 

  

 
Vägtrafik Trafikanalys 

 
Bantrafik Trafikanalys 

 
Sjöfart Trafikanalys 

 
Luftfart Trafikanalys 

 
Postverksamhet Trafikanalys 

 
Televerksamhet Trafikanalys 

 
Kommunikationsvanor Trafikanalys 

  Kollektivtrafik och sam-
hällsbetalda resor 

Trafikanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotill-
stånd. 

Utbildning och forskning   
 

Skolväsende och barnom-
sorg 

Statens skolverk 

 
Högskoleväsende Universitetskanslersämbetet 

 
Studiestöd Centrala studiestödsnämn-

den 
 

Forskning SCB 
 

Befolkningens utbildning SCB 
 

Eftergymnasial yrkesutbild-
ning 

SCB 

  Folkhögskola SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter en-
ligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasie-
särskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 

För framställning av statistik över Folkhögskola får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Föreslagen lydelse 

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respek-

tive område  

Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   

 Löner och arbetskostna-
der 

Medlingsinstitutet 

  Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket 

  Arbetsskador Arbetsmiljöverket 

  Utbud av arbetskraft Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

  Efterfrågan på arbetskraft SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Arbetsmiljö, Arbetsskador, Utbud av arbetskraft och 
Efterfrågan på arbetskraft får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda 

personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening. 

Befolkning och levnadsför-
hållanden 

  

 
Befolkningens samman-
sättning och utveckling 

SCB 

  Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

  Integration SCB 

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

Boende, bebyggelse och 
mark 

  

 
Byggande och ombyggnad SCB 

  Bostäder och boende SCB 

  Fastigheter SCB 

  Markanvändning SCB 

  Bebyggelseområden SCB 

Demokrati   
 

Allmänna val SCB 

  Partisympatier SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter och medlemskap i 
fackförening. 
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Energi   
 

Tillförsel, användning och 
effektivisering av energi 

Statens energimyndighet 

  Energibalanser Statens energimyndighet 

  Prisutveckling inom ener-
giområdet 

Statens energimyndighet 

  Infrastruktur inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

Finansmarknad   
 

Aktieägarstatistik Finansinspektionen 

  Finansiella företag utom 
försäkring 

Finansinspektionen 

  Försäkring Finansinspektionen 

Folkhälsa   

 Folkhälsans utveckling Folkhälsomyndigheten 

 Smittskydd Folkhälsomyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkhälsans utveckling och Smittskydd får personupp-
gifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och sexualliv el-
ler sexuella läggning. 

Forskning och det digitala 
samhället 

  

 Forskning och utveckling  SCB 

 Innovation  SCB 

 Det digitala samhället SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Det digitala samhället får personuppgifter enligt 8 § 
behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

Hälso-och sjukvård   
 

Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen 

  Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen 

  Dödsorsaker Socialstyrelsen 

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

Hushållens inkomster, till-
gångar och skulder 

SCB 

  Hushållens utgifter SCB 

  Pensioner Pensionsmyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter  
För framställning av statistik över Hushållens inkomster, tillgångar och skulder och Hus-
hållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i sam-
band med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund. 

Jordbruk, skogsbruk och 
fiske 

  

 
Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk 

  Jordbrukets produktion  Statens jordbruksverk 

  Sysselsättning i jordbru-
ket 

Statens jordbruksverk 

  Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk 

  Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk 

  Djurhälsa Statens jordbruksverk 

  Vattenbruk Statens jordbruksverk 

   Skogsbrukets produktion Skogsstyrelsen 

  Sysselsättning i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

  Skogens brukande och nytt-
jande för ekonomiska, soci-
ala och miljömässiga ända-
mål 

Skogsstyrelsen 

  Skogsbrukets struktur Skogsstyrelsen 

  Skogsbrukets ekonomi Skogsstyrelsen 

  Prisutveckling i skogsbru-
ket 

Skogsstyrelsen 

  Skogarnas tillstånd och 
förändring 

Sveriges lantbruksuniversi-
tet 

  Fiske Havs- och vattenmyndig-
heten 

Kultur, bibliotek och fritid   
 

Bibliotek Kungliga biblioteket 

  Kulturarv Myndigheten för kulturanalys 

  Samhällets utgifter för kul-
tur 

Myndigheten för kulturana-
lys 

  Kulturens verksamheter Myndigheten för kulturanalys 
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Miljö   
 

Utsläpp Naturvårdsverket 

  Avfall Naturvårdsverket 

  Tillståndet i miljön Naturvårdsverket 

  Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket 

  Kemikalier: försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

  Miljöekonomi och hållbar 
utveckling 

SCB 

  Växtnäring och odlingsåt-
gärder 

SCB 

  Vattenanvändning SCB 

  Havs- och vattenmiljö Havs- och vattenmyndig-
heten 

Nationalräkenskaper   
 

Nationalräkenskaper SCB 

  Finansräkenskaper  Finansinspektionen 

Näringsverksamhet och 
utrikeshandel 

  

 
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

  Företagens demografi Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och ana-
lyser 

  Företagens produktion, för-
säljning och ekonomi 

SCB 

 Utrikeshandel  SCB 

  Turism Tillväxtverket 

Offentlig ekonomi   
 

Finanser för den kommu-
nala sektorn 

SCB 

  Statlig upplåning och 
statsskuld 

Riksgäldskontoret 

  Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket 
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Priser och ekonomiska ten-
denser 

  

 
Priser SCB 

  Ekonomiska tendenser hos 
företag och hushåll 

Konjunkturinstitutet 

Rättsväsende   
 

Otrygghet och utsatthet för 
brott i befolkningen 

Brottsförebyggande rådet 

 Registrering av brott Brottsförebyggande rådet 

 Utredning och lagföring av 
brott 

Brottsförebyggande rådet 

  Rättsliga följder av brott Brottsförebyggande rådet 

  Domstolarnas verksamhet Domstolsverket 

  Kriminalvårdens verksam-
heter 

Brottsförebyggande rådet 

  Återfall i brott Brottsförebyggande rådet 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, Regi-
strering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, Kriminalvår-
dens verksamheter och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som av-
ser brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel, politiska åsikter och en-
skilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

Socialförsäkring   
 

Stöd till familjer och barn Försäkringskassan 

  Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning 

Försäkringskassan 

  Allmän pension och pens-
ionsrelaterade förmåner 

Pensionsmyndigheten 

Behandling av känsliga personuppgifter  
För framställning av statistik över Stöd till familjer och barn, Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning och Allmän pension och pensionsrelaterade förmåner får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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Socialtjänst   
 

Familjerådgivning Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

  Familjerätt Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd 

  Individ- och familje-
omsorg 

Socialstyrelsen 

  Insatser till äldre och perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 
§ behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med 
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när 
det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall. 
 
För framställning av statistik över Insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insat-
ser i samband med enskilda personers hälsotillstånd eller som avser enskildas hälsotill-
stånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Transporter och kommuni-
kationer 

  

 
Vägtrafik Trafikanalys 

  Bantrafik Trafikanalys 

  Sjöfart Trafikanalys 

  Luftfart Trafikanalys 

  Brev- och paketdistribution Trafikanalys 

  Elektronisk kommunikation Trafikanalys 

  Transportmönster Trafikanalys 

  Kollektivtrafik och sam-
hällsbetalda resor 

Trafikanalys 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgif-
ter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotill-
stånd. 
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Utbildning samt forskning 
inom högskolan 

  

 
Skolväsende och barnom-
sorg 

Statens skolverk 

  Högskoleväsende  Universitetskanslersämbetet 

  Studiestöd Centrala studiestödsnämn-
den 

  Befolkningens utbildning 
och studiedeltagande 

SCB 

  Eftergymnasial yrkesut-
bildning 

SCB 

  Folkbildning SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Skolväsende och barnomsorg får personuppgifter en-
ligt 8 § behandlas som avser hälsa för elever i grundsärskola, specialskola, gymnasie-
särskola och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 
För framställning av statistik över Folkbildning får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 
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3. Konsekvensutredning 

Problem idag och mål med förändringen 
Nuvarande benämningar och indelningar i statistikområden enligt sta-

tistikförordningens bilaga hänför sig till stora delar från 1990-talets 

statistikreform. De uppfyller inte alltid det första kvalitetskriteriet, re-

levans, enligt 3a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken (hädan-

efter: statistiklagen), dvs. att tillgodose statistikanvändarnas nuvarande 

och potentiella behov. Nuvarande terminologi är också i många fall 

föråldrad eller missvisande vilket strider mot det femte kvalitetskrite-

riet tillgänglighet och tydlighet i 3a § statistiklagen, dvs. hur använ-

darna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter.  

Mot bakgrund av att officiell statistik ska finnas för allmän information, 

utredningsverksamhet och forskning, är det viktigt att ändringen kom-

mer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för de statistikansva-

riga myndigheterna att tillgodose samhällets informationsbehov med 

officiell statistik som är relevant, tillgänglig och tydlig.  

 

När den officiella statistiken bygger på uppgifter som hämtas in med 

stöd av uppgiftsskyldighet, utfärdar den statistikansvariga myndigheten 

föreskrifter om detaljerna i uppgiftsskyldigheten enligt 15 § statistik-

förordningen. I samband med att sådana föreskrifter tas fram, genomför 

också myndigheten en konsekvensutredning enligt förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Det innebär att 

det sker en djupare analys av konsekvenserna av uppgiftsskyldigheten 

än de analyser som framgår av denna hemställan, när det väl blir aktu-

ellt att hämta in uppgifter till statistiken. 

 

Följande kan tilläggas till ovanstående enligt 5 § SCB:s föreskrifter 

(SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken9: 

 

Innan den statistikansvariga myndigheten definierar de målstor-

heter som ska skattas gör myndigheten avvägningar med hänsyn 

till användarnas behov, tillhörande kvalitetskrav på statistiken, 

kostnader för framtagandet av statistiken och uppgiftslämnar-

bördan. 

 

Det kan således finnas informationsbehov som SAM bedömer vara vik-

tiga, men som myndigheten ändå inte tillgodoser, till exempel av hän-

syn till kostnader eller uppgiftlämnarbörda. 

 

9 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken (scb.se) 

https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/sos/scb-fs-201617/
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Alternativa lösningar och konsekvenser om en reglering 

inte skulle göras 
Förslagen är resultatet av ett gemensamt arbete med samtliga SAM som 

står bakom förslagen. Därför presenteras inte några alternativa lös-

ningar.  

Att inte genomföra ändringen skulle innebära att problemen med nuva-

rande indelning i statistikområden kvarstår med bristande relevans, 

tillgänglighet och tydlighet, som beskrevs i Sammanfattningen under 

Bakgrund. Problemen beskrivs i detalj nedan.  

Vilka som berörs av regleringen 
De som berörs av den föreslagna regleringen är SAM och användare av 

den officiella statistiken och de personer vars uppgifter skulle ligga till 

grund för statistik i utökade områden för den officiella statistiken. Föl-

jande 14 SAM är direkt berörda av de föreslagna ändringarna av sta-

tistikområdena:  

− Statistiska centralbyrån 

− Socialstyrelsen 

− Myndigheten för kulturanalys  

− Brottsförebyggande rådet 

− Statens energimyndighet 

− Skogsstyrelsen 

− Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och analyser  

− Pensionsmyndigheten 

− Naturvårdsverket 

− Kemikalieinspektionen 

− Försäkringskassan 

− Konjunkturinstitutet 

− Tillväxtverket 

− Trafikanalys 

 

 

Statistikansvariga myndigheter som, enligt förslaget, berörs av minskningar eller ök-
ningar i antalet statistikområden 

SAM 
Antal i nuva-
rande lydelse 

Antal i föresla-
gen lydelse 

Differens 

Statistiska centralbyrån 45 28 -17 

Socialstyrelsen 6 5 -1 

Myndigheten för kulturanalys 4 3 -1 

Brottsförebyggande rådet 4 6 +2 

Statens energimyndighet 3 4 +1 

Skogsstyrelsen 3 6 +3 

Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser 

3 2 -1 

Pensionsmyndigheten 1 2 +1 

Totalt antal 69 56 -13 
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I flera fall skulle förslagen i hemställan innebära att olika SAM skulle 

kunna framställa ny statistik såsom officiell statistik. Uppgifter till den 

officiella statistiken kan hämtas in från olika uppgiftslämnare med upp-

giftsskyldighet, det gäller inte bara inhämtande av uppgifter om upp-

giftslämnaren själv. Ett exempel är förslagen om utökat område för den 

officiella statistiken om pensioner, se avsnitt 3.9. Det här skulle på-

verka många enskilda individer, vars uppgifter finns i olika register och 

skulle komma att ligga till grund för ny officiell statistik.  

Det framgår av 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen att var och en 

gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den person-

liga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning 

eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Begräns-

ningar i denna rättighet får ske genom lag eller förordning i den ord-

ning som framgår av 2 kap. 20 § regeringsformen. Sådana begräns-

ningar har genomförts för den officiella statistiken genom statistik-

lagen, där regeringen också har bemyndigats att utfärda närmare be-

stämmelser, vilket regeringen har gjort i statistikförordningen. De hu-

vudsakliga övervägandena om inskränkning av personers integritet för 

den officiella statistikens skull har därför redan genomförts i de olika 

arbeten med att utveckla statistiklagen och statistikförordningen som 

har skett över tid. För nya eller utvidgade statistikområden i den här 

hemställan finns en utveckling av skälen till detta för respektive sta-

tistikområde. 

Individers personliga integritet är även skyddad i EU genom bestäm-

melser om personuppgifter i dataskyddsförordningen.10 Det framgår 

bland annat av dataskyddsförordningen att personuppgifter bara får be-

handlas om det finns en laglig grund för behandlingen i art. 6 förord-

ningen. När personuppgifter behandlas för den officiella statistiken, 

och annan statistik av statliga myndigheter, räknas det som en sådan 

behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra en upp-

gift av allmänt intresse. Det finns därför laglig grund enligt art. 6.1.e 

dataskyddsförordningen. Lagliga grunder enligt art. 6.1.e ska enligt art. 

6.3 vara fastställda i unionsrätten eller i nationell rätt. När en SAM 

framställer officiell statistik eller annan statlig statistik finns den kom-

pletterande rättsliga grunden i nationell rätt normalt i statistiklagen 

och statistikförordningen. När en SAM framställer europeisk statistik, 

finns den kompletterande rättsliga grunden i de EU-rättsakter som lig-

ger till grund för statistiken. Där denna hemställan innehåller argument 

för nya eller utökade områden för den officiella statistiken, får argu-

 

10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
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menten också ses som argument för att utöka områdena där personupp-

gifter får användas för statistik för ett allmänt intresse enligt data-

skyddsförordningen.  

Kostnadsmässiga konsekvenser 
SCB:s bedömning är att förslagen från denna översyn i allt väsentligt är 

kostnadsmässigt neutrala avseende systemet för den officiella statisti-

ken som helhet. I den här bedömningen tas dock inte hänsyn till kom-

mande EU-regleringar som kan påverka SAM:s kostnader framöver.  

Utgångspunkten för översynen har varit att modernisera uppsättningen 

statistikområden sett till både indelning, avgränsningar och termino-

logi. Därmed kan annan statlig statistik som redan tas fram kunna göras 

till officiell statistik givet att kvaliteten bedöms vara anpassad till sta-

tistikens ändamål. Två SAM har i sina remissvar påpekat att när försla-

gen handlar om utvidgningar av statistikområden för att skapa större 

flexibilitet för SAM att kunna tillgodose användarnas informationsbe-

hov kan detta åtminstone initialt innebära ökade kostnader för att ta 

fram ny officiell statistik.  

Givetvis kommer anpassningar behöva göras av SCB:s webbplats vilka 

kommer att göras inom arbetet med ständiga förbättringar och inom ra-

men för myndighetens nuvarande anslag.  

Överensstämmelse med EU-rätten 
Som nämndes i sammanfattningen, under Bakgrund, beslutade SCB om 

Riktlinjer för vad som är officiell statistik 2018. Riktlinjerna säger bland 

andra att återkommande europeisk statistik är officiell statistik. Vad 

som är europeisk statistik framgår i programmet för europeisk statistik 

och regleras enligt särskilda EU-förordningar. Varje SAM som också är 

ansvarig för europeisk statistik har tagit hänsyn till EU-regleringarna i 

sitt utredningsarbete. Även i SCB:s granskning av SAM:s förslag Euro-

stats indelning i ämnesområden studerats liksom hos andra länder. Syf-

tet var att så långt som möjligt kunna främja jämförbarheten i Sveriges 

officiella statistik med statistik från andra länder.  

Baserat på ovanstående anser SCB att det är säkerställt att förslagen 

överensstämmer med EU-rätten. 

Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av informations-

insatser 
SCB föreslår att förslagsändringarna träder i kraft till 1 juli 2022.  

Det bedöms inte finnas behov av särskilda informationsinsatser i sam-

band med de föreslagna förordningsändringarna. Särskilda informat-

ionsinsatser kan respektive SAM besluta om när det blir aktuellt att 

framställa eller sprida ny officiell statistik. 
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Disposition 
SCB:s förslag struktureras enligt nuvarande lydelse avseende ämnes-

områdena i statistikförordningens bilaga. 

Förslaget till ändring i listan över områden inom vilka det ska produce-

ras officiell statistik motiveras för respektive område. 

3.1. Arbetsmarknad 
SCB:s förslag: Statistikområdena Sysselsättning, förvärvsarbete och ar-

betstider, Lönesummor, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och ar-

betslöshet samt Sjuklöner för vilka SCB ansvarar, tas bort. De ersätts 

med två nya statistikområden: Utbud av arbetskraft och Efterfrågan på 

arbetskraft. 

Nuvarande indelning i statistikområden är inte logisk, med bland andra 

otydliga överlapp. Benämningarna är inte enhetliga och har språkliga 

brister (består till exempel av kombination av ett namn på en undersök-

ning och uppradningar av olika variabler). Den nu föreslagna indel-

ningen är mer logisk och relevant, bland annat eftersom den utgår från 

utbud och efterfrågan på en marknad. Indelningen med endast två sta-

tistikområden ger också en större flexibilitet för SCB att vidareutveckla 

dagens statistik utifrån förändrade förutsättningar med nya datakällor.  

3.2. Befolkning 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Befolkning slås samman med ämnesom-

rådet Levnadsförhållanden och bildar ett nytt ämnesområde: Befolk-

ning och levnadsförhållanden. 

SCB bedömer är att den officiella statistik som presenteras inom äm-

nesområdena Befolkning respektive Levnadsförhållanden ligger ämnes-

mässigt mycket nära varandra och kompletterar varandra. Statistikan-

vändare kan därmed gynnas av att statistiken samlas i ett enda ämnes-

område. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Befolkningens storlek och föränd-

ringar, Befolkningens sammansättning, Befolkningsframskrivningar, 

Invandring och asylsökande för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett 

statistikområde: Befolkningens sammansättning och utveckling.  

Nuvarande uppdelning av befolkningsstatistiken i olika statistikområ-

den bedöms inte som ändamålsenligt för statistikanvändarna. 

SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Integration, för vilket 

SCB ansvarar.  

SCB publicerar idag annan statlig statistik om integration som är 

mycket efterfrågad och bedöms av särskild vikt för beskrivningen av 
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samhället. Den finansieras genom SCB:s anslag. Med ett nytt statistik-

område om Integration får SCB möjlighet att besluta om att statistiken 

blir officiell statistik. Detta ökar relevansen i den officiella statistiken.  

3.3. Boende, byggande och bebyggelse 
SCB:s förslag: Ämnesområdet, Boende, byggande och bebyggelse änd-

rar benämning till Boende, byggande och mark. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena utifrån nedanstående förslag om att flytta statistik-

området Markanvändning från ämnesområdet Miljö till detta ämnes-

område.   

SCB:s förslag: Statistikområdet Markanvändning, för vilket SCB ansva-

rar, flyttas från ämnesområdet Miljö till ämnesområde Boende, byg-

gande och bebyggelse. Statistikområdet Markanvändning delas dessu-

tom i två delar: Markanvändning och Bebyggelseområden. 

Den officiella statistiken om markanvändning har tydligare samband 

med den officiella statistiken om boende, byggande och bebyggelse än 

vad den har inom ämnesområdet Miljö. Att flytta Markanvändning kan 

underlätta samanvändningen av statistiken inom Boende, Byggande 

och bebyggelse.  

Då den officiella statistiken om markanvändning är omfattande och 

svåröverblickbar är det en fördel att skilja av den officiella statistiken 

om bebyggelseområden i ett särskilt statistikområde. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Bostadsbyggande och ombyggnad, 

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler samt Byggnadskostnader, för 

vilka SCB ansvarar, slås samman till ett statistikområde: Byggande och 

ombyggnad.  

Den nuvarande officiella statistiken om byggande och ombyggnad är 

onödigtvis splittrad mellan olika statistikområden, vilket skapar otyd-

lighet för användarna. Större tydlighet för statistikanvändarna och en 

bättre helhet skapas genom att slå samman dessa statistikområden. 

Dessutom ges en större flexibilitet för att SCB ska kunna tillgodose an-

vändarnas nuvarande och potentiella behov. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Intäkter, kostnader och outhyrt i fler-

bostadshus, och Bostads- och hyresuppgifter, för vilka SCB ansvarar, 

slås samman till ett statistikområde: Bostäder och boende. 

Den nuvarande officiella statistiken om bostäder och boende kan med 

fördel samlas för att skapa en större tydlighet och hittbarhet för sta-

tistikanvändarna utifrån innehållet i statistiken. Dessutom finns behov 

av att förbättra benämningarna på statistikområdena språkligt. 
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SCB:s förslag: Statistikområdena Fastighetspriser och lagfarter samt 

Fastighetstaxeringar för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett sta-

tistikområde: Fastigheter.  

Den officiella statistiken om fastigheter kan enkelt sammanfattas under 

en rubrik vilket skapar större tydlighet för statistikanvändarna och en 

större flexibilitet för att SCB ska kunna tillgodose användarnas potenti-

ella behov.  

3.4. Demokrati 
SCB:s förslag: För ämnesområdet Demokrati ändras bestämmelserna 

om känsliga personuppgifter så att det inte krävs uttryckligt samtycke 

av den vars personuppgifter om egen politisk övertygelse behandlas. I 

övrigt görs ingen ändring inom ämnesområdet. SCB är ansvarig för de 

ingående statistikområdena. 

SCB bedömer att de nuvarande statistikområdena är tillräckligt rele-

vanta samt tydliga för att tillgodose användarnas nuvarande och poten-

tiella informationsbehov. Vid framställningen av statistik är det emel-

lertid ett problem att förordningen ställer ett särskilt krav på samtycke 

från alla de personer vars personuppgifter om politiska åsikter ligger till 

grund för statistiken. Det gäller särskilt statistik om förtroendevalda, 

där vissa uppgifter skulle kunna hämtas in från andra källor än perso-

nerna själva utan krav på samtycke. Den som är förtroendevald har re-

dan genom sin kandidatur till ett uppdrag uttryckligen samtyckt till att 

partitillhörighet blir allmänt känd. Ett sådant krav finns inte heller för 

några andra känsliga personuppgifter enligt förordningen och gäller 

inte inom ämnesområdet för uppgift om medlemskap i fackförening. 

För att underlätta för de förtroendevalda och göra framställningen av 

statistik mer effektiv, föreslås därför att det särskilda kravet på uttryck-

ligt samtycke tas bort. 

3.5. Energi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Tillförsel och användning av energi, 

för vilket Statens energimyndighet ansvarar, ändrar benämning till Till-

försel, användning och effektivisering av energi. 

En ändring av benämningen motiveras av att Statens energimyndighet 

vill tillgodose ökande informationsbehov som vuxit fram om energief-

fektivisering, bland annat ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  
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SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Infrastruktur inom ener-

giområdet, för vilket Statens energimyndighet ansvarar.   

Statens energimyndighet ser att det finns ett stort behov av officiell 

statistik om infrastruktur inom energiområdet, exempelvis om ladd-

infrastruktur, lagring, batterier, osv. för att följa utvecklingen mot 

energi- och klimatmål. Detta behöver tillgodoses vilket kan göras till 

viss del idag. 

3.6. Finansmarknad 
SCB:s förslag: Statistikområdet Finansräkenskaper, för vilket Finansin-

spektionen ansvarar, flyttas från ämnesområdet Finansmarknad till äm-

nesområdet, Nationalräkenskaper. 

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapernas kontosystem 

som utgår från regelverket Europeiska national- och regionalräken-

skapssystemet (ENS 2010)11, dvs. finansräkenskaper, produkträken-

skaper, reala sektorräkenskaper m.fl. som redovisas under ämnesområ-

det Nationalräkenskaper. Tillsammans ger de en fullständig bild av Sve-

riges ekonomiska utveckling och ställning.  

Vikten av att finansräkenskaperna och övrig statistik inom nationalrä-

kenskapssystemet är samstämmiga har ökat främst genom internation-

ellt tryck från EU-kommissionen (genom Eurostat) samt Europeiska 

centralbanken. Eurostat genomför regelbundna granskningar av dessa 

räkenskaper för att analysera samband. Med en flytt av statistikområdet 

Finansräkenskaper till ämnesområdet Nationalräkenskaper betonas 

vikten av samstämmighet på ett starkare sätt. Flytten bedöms öka rele-

vansen i den officiella statistiken om nationalräkenskaperna som hel-

het samt ge bättre förutsättningar för en ökad samanvändbarhet mellan 

å ena sidan produkt- och de reala sektorräkenskaperna och å andra si-

dan finansräkenskaperna.  

3.7. Folkhälsa 
SCB:s bedömning: Ingen ändring görs avseende ämnesområdet Folk-

hälsa. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för de ingående statistikområ-

dena. 

Ämnesområdet är tillsammans med de ingående statistikområdena nytt 

med Folkhälsomyndighet som SAM, enligt beslut av regeringen i juni 

2021. Diskussioner har förts mellan Folkhälsomyndigheten och SCB om 

den pågående översynen av statistikområden som en del av Folkhälso-

myndighetens beredningsprocess att bli statistikansvarig myndighet. 

SCB gör bedömningen att inga ändringar är befogade.  

 

11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=FI 



28/53 

3.8. Handel med varor och tjänster 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Handel med varor och tjänster tas bort 

och statistikområdet Inrikeshandel, för vilket SCB ansvarar, tas bort.  

 

Den officiella statistik som SCB redovisar nu inom Inrikeshandel vilken 

i princip handlar om försäljning, integreras mer och mer, i takt med för-

ändringar inom den europeiska statistiken, med den officiella statisti-

ken om produktion och ekonomi inom ämnesområdet Näringsverksam-

het. En integrerad redovisning som speglar en större helhet bedöms 

vara en fördel för statistikanvändarna. Ett särskilt statistikområde för 

inrikeshandel behövs därför inte.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Utrikeshandel, för vilket SCB ansvarar, 

flyttas till ämnesområdet Näringsverksamhet.   

Förslaget följer av att statistikområdet Inrikeshandel tas bort. Kvar blir 

endast ett statistikområde, Utrikeshandel, inom ämnesområdet. Utri-

keshandel kan med fördel läggas inom ämnesområdet Näringsverksam-

het.    

3.9. Hushållens ekonomi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Inkomster och inkomstfördelning, för 

vilket SCB ansvarar, ändrar benämning till Hushållens inkomster, till-

gångar och skulder.  

En ändring av benämningen på statistikområdet föreslås för att bättre 

beskriva innehållet samt ge plats för ny officiell statistik som SCB ut-

vecklar om hushållens tillgångar och skulder.   

SCB:s förslag: Ett nytt statistikområde införs, Pensioner, inom ämnes-

området Hushållens ekonomi, med Pensionsmyndigheten som statisti-

kansvarig myndighet. 

Statistikområdet Pensioner är helt nytt. Det bildas för att ge Pensions-

myndigheten möjlighet att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov av officiell statistik över pensioner som helhet inklusive 

tjänstepensioner och privata pensioner. I dagsläget samlar Pensions-

myndigheten in statistikuppgifter om utbetalningar av tjänstepens-

ioner och privata pensioner från Skatteverket och den föreslagna änd-

ringen möjliggör att dessa uppgifter kan presenteras såsom officiell sta-

tistik och en mer ändamålsenlig indelning och utformning av den offi-

ciella statistiken. Detta ger en mer heltäckande bild än det som redovi-

sas under ämnesområdet Socialförsäkring och statistikområdet Allmän 

pension och pensionsrelaterade förmåner.  
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Den föreslagna ändringen skulle också ge Pensionsmyndigheten en 

möjlighet att med stöd av 7 § statistiklagen respektive 5–5 d §§ sta-

tistikförordningen inhämta uppgifter om individuella intjänade pens-

ionsrättigheter från enskilda näringsidkare. Enligt Pensionsmyndig-

heten kommer dock en sådan insamling inte att påbörjas förrän beho-

vet av informationen och kostnaderna för detta har utretts av myndig-

heten. Av Pensionsmyndighetens rapport till regeringen 2017, För ökad 

kunskap om tjänstepensioner, framgår att det är ett mycket omfattande 

arbete att utveckla och förvalta en sådan informationsmängd. Även frå-

gan om det är Pensionsmyndigheten eller SCB som ska administrera in-

formationen skulle med fördel avvakta mer kunskap om uppgiftens om-

fattning och art. Enligt Pensionsmyndigheten preliminära bedömning 

skulle dess statistikverksamhet behöva fördubblas om myndigheten 

skulle samla in och hantera sådan information. Därutöver behöver 

Pensionsmyndigheten närmare utreda konsekvenserna för de uppgifts-

skyldiga i enlighet med vad som angetts under avsnitt 3, i samband med 

framtagandet av de föreskrifter som skulle behöva utfärdas om inform-

ationen ska samlas in. 

3.10. Hälso- och sjukvård 
SCB:s bedömning: Ingen ändring görs av ämnesområdet Hälso- och 

sjukvård. 

Diskussioner har förts mellan Socialstyrelsen som är ansvarig för de in-

gående statistikområdena och Försäkringskassan om behoven av att ta 

fram officiell statistik om tandvård samt om nya statistikområden be-

hövs i så fall. Socialstyrelsen och Försäkringskassan har tillsammans 

kommit fram till att officiell statistik kan tillhandahållas inom de sta-

tistikområden för vilka de redan ansvarar. För Socialstyrelsens del 

handlar det om nuvarande statistikområde, Hälsa och sjukdomar, inom 

ämnesområdet Hälso- och sjukvård. För Försäkringskassans del handlar 

det om det nuvarande statistikområdet Stöd vid sjukdom och handi-

kapp, inom nuvarande ämnesområde, Socialförsäkring m.m. Socialsty-

relsen och Försäkringskassan ser att respektive myndighets statistik 

kan komplettera varandra.  

Socialstyrelsen bedömer att de nuvarande statistikområdena är tillräck-

ligt relevanta inom detta ämnesområde samt tydliga för att tillgodose 

användarnas nuvarande och potentiella informationsbehov.  

3.11. Jord- och skogsbruk, fiske 
SCB:s förslag: Ämnesområdet, Jord- och skogsbruk, fiske ändrar be-

nämning till Jordbruk, skogsbruk och fiske.   

En ändring av ämnesområdets benämning föreslås för att tydliggöra att 

ämnesområdet rör tre olika, likvärdiga näringar: jordbruk, skogsbruk 

och fiske.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet, Produktion i skogsbruket, för vilket 

Skogsstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Skogsbrukets produkt-

ion.  

En ändring av benämningen föreslås för att statistikområdet Produkt-

ion i skogsbruket bli mer jämförbart med statistikområdet Jordbrukets 

produktion, för vilket Jordbruksverket ansvarar och som ligger under 

samma ämnesområde.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Miljö och sociala frågor i skogsbruket, 

för vilket Skogsstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Skogens bru-

kande och nyttjande för ekonomiska, sociala och miljömässiga ända-

mål. 

Det nuvarande statistikområdet bedöms vara för snävt och behöver ut-

vidgas för att Skogsstyrelsen ska kunna tillgodose användarnas nuva-

rande och potentiella behov avseende både skogens brukande och nytt-

jande för olika ändamål. 

SCB:s förslag: Tre nya statistikområden bildas – Skogsbrukets struktur, 

Skogsbrukets ekonomi, och Prisutveckling i skogsbruket – inom ämnes-

området Jord- och skogsbruk, fiske, med Skogsstyrelsen som statisti-

kansvarig myndighet. 

Statistikområdena bildas för att tydliggöra att den officiella statistiken 

om Skogsbruket i många delar är innehållsligt jämförbar med den offi-

ciella statistiken om jordbruket. Benämningarna på de nybildade sta-

tistikområdena blir då jämförbara med statistikområdena – Jordbrukets 

ekonomi och Prisutveckling i jordbruket – för vilka Jordbruksverket an-

svarar och som finns inom samma ämnesområde. 

3.12. Kultur och fritid 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Kultur och fritid, ändrar benämning till 

Kultur, bibliotek och fritid. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena för vilka Kungliga biblioteket och Myndigheten för 

kulturanalys ansvarar.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kulturmiljövård, för vilket Myndig-

heten för kulturanalys ansvarar, ändrar benämning till Kulturarv. 

En ändring av benämningen föreslås för att även kunna täcka in sta-

tistik om arkiv.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet Samhällets kulturutgifter, för vilket 

Myndigheten för kulturanalys ansvarar, ändrar benämning till Sam-

hällets utgifter för kultur. 

Den föreslagna ändringen av benämningen är en språklig förbättring.  

SCB:s förslag: Statistikområdena Museer och Film, för vilka Myndig-

heten för kulturanalys ansvarar, slås samman till ett nytt statistikom-

råde: Kulturens verksamheter.  

Statistikområdena Museer och Film utgör smala områden. Därför be-

döms den föreslagna sammanslagningen skapa större möjligheter att 

tillföra ytterligare officiell statistik inom närliggande verksamheter.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Studieförbund, för vilket SCB ansvarar, 

flyttas till ämnesområdet Utbildning och forskning. Tillsammans med 

statistikområdet Folkhögskolan bildar Studieförbund ett nytt statistik-

område: Folkbildning. 

Enligt regeringen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerande-

organisationer inom folkhögskolan till folkbildningen12. Därför ser SCB 

en fördel med att statistikområdena Studieförbund och Folkhögskolan 

redovisas i ett sammanslaget statistikområde, Folkbildning. 

3.13. Levnadsförhållanden 
SCB:s förslag: se avsnitt 3.2 om sammanslagning av ämnesområdet 

Levnadsförhållanden med ämnesområdet Befolkning. 

3.14. Miljö 
SCB:s förslag: Statistikområdet Miljötillstånd, för vilket Naturvårds-

verket ansvarar, ändrar benämning till Tillståndet i miljön.  

En ändring av benämningen föreslås för att förtydliga statistikområdets 

innehåll.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kemikalier – försäljning och använd-

ning, för vilket Kemikalieinspektionen ansvarar, ändrar benämning till 

Kemikalier: försäljning och användning.  

En ändring av benämningen föreslås för att språkmässigt tydliggöra in-

nehållet och undvika missförstånd.  

  

 

12 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/ 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/


32/53 

SCB:s förslag: Statistikområdet Gödselmedel och kalk, för vilket SCB 

ansvarar, ändrar benämning till Växtnäring och odlingsåtgärder. 

Nuvarande benämning på statistikområdet, Gödselmedel och kalk, be-

döms vara för snävt. En ändring av benämningen föreslås för att bättre 

spegla innehållet i den officiella statistiken inom statistikområdet.  

SCB:s förslag: se avsnitt 3.3 om flytt av statistikområdet Markanvänd-

ning, för vilket SCB ansvarar, till ämnesområdet Boende, bebyggelse 

och mark. 

3.15. Nationalräkenskaper 

Se avsnitt 3.6 om flytt av statistikområdet Finansräkenskaper till       

ämnesområdet Nationalräkenskaper. 

3.16. Näringsverksamhet 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Näringsverksamhet, ändrar benämning 

till Näringsverksamhet och utrikeshandel.  

Se vidare avsnitt 3.8 för en förklaring till att statistikområdet Utrikes-

handel flyttar till Näringsverksamhet. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Nystartade företag samt Konkurser 

och offentliga ackord, för vilka Myndigheten för tillväxtpolitiska utvär-

deringar och analyser ansvarar slås samman till ett nytt statistikom-

råde: Företagens demografi.  

Det sammanslagna statistikområdet, Företagens demografi, motsvarar 

de två nuvarande statistikområdena till innehållet med en viss utvidg-

ning för att kunna inbegripa delar som utgör europeisk statistik.  

SCB:s förslag: Statistikområdena Näringslivets struktur, Industripro-

duktionens utveckling, Industrins kapacitetsutnyttjande, Industrins la-

ger, Industrins leveranser och order, Näringslivets investeringar, och 

Inrikeshandel, för vilka SCB ansvarar, slås samman till ett nytt statistik-

område: Företagens produktion, försäljning och ekonomi.  

De nuvarande statistikområdena är inte ändamålsenliga med tanke på 

utvecklingen av den europeiska statistiken som förändras i takt med 

omvärldsförändringar. Ett större och mer sammanhållet statistikom-

råde behövs där både institutionell och funktionell statistik, redovisas 

dvs. statistik om företagens produktion uppdelad på bransch, försälj-

ning av varor och tjänster samt ekonomi kan presenteras integrerat.  
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SCB:s förslag: Statistikområdet Inkvartering, för vilket Tillväxtverket 

ansvarar, ändrar benämning till Turism.  

En ändring av benämningen innebär en utvidgning av statistikområdet 

för att Tillväxtverket lätt ska kunna komplettera området med ytterli-

gare officiell statistik för att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov.  

3.17. Offentlig ekonomi 
SCB:s förslag: Statistikområdet Beskattning, för vilket SCB ansvarar 

tas bort.  

Statistikområdet innehåller officiell statistik om taxeringsutfallet för 

fysiska och juridiska personer. Den statistiken är mycket nära besläktad 

innehållsmässigt med statistiken om skatter inom ämnesområdena, 

Hushållens ekonomi och Näringsverksamhet. Genom att integrera taxe-

ringsutfallet med denna statistik tydliggörs den officiella statistiken om 

skatter för både fysiska och juridiska personer. SCB ser inga övriga be-

hov av att behålla statistikområdet Beskattning.   

3.18. Priser och konsumtion 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Priser och konsumtion ändrar benäm-

ning till Priser och ekonomiska tendenser. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla de ingående 

statistikområdena utifrån nedanstående förslag om att ändra benäm-

ningen på statistikområdet Hushållens inköpsplaner till Ekonomiska 

tendenser. 

SCB:s förslag: Statistikområdet Hushållens inköpsplaner, för vilket 

Konjunkturinstitutet ansvarar, ändrar benämning till Ekonomiska ten-

denser hos företag och hushåll.  

En ändring av statistikområdets benämning föreslås dels för att 

närmare spegla nuvarande innehåll i den officiella statistiken, dels för 

att möjliggöra för Konjunkturinstitutet att tillhandahålla officiell 

statistik även från företagens perspektiv. 

SCB:s förslag: Statistikområdena Konsumentprisindex, Prisindex i pro-

ducent- och importled, Köpkraftspariteter, och Byggnadsprisindex samt 

faktorprisindex för byggnader, för vilka SCB ansvarar, tas bort och bil-

dar tillsammans ett nytt statistikområde: Priser.  

De nuvarande statistikområdena som SCB ansvarar för motsvarar i 

princip varsin enskild statistikprodukt. För att förbättra överskådlig-

heten föreslås samtliga statistikprodukter avseende priser samlas i ett 

enda statistikområde.  
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3.19. Rättsväsende 
SCB:s förslag: Statistikområdet Brott, för vilket Brottsförebyggande rå-

det ansvarar, delas i tre nya statistikområden: Otrygghet och utsatthet 

för brott i befolkningen, Registrering av brott, Utredning och lagföring 

av brott.  

Benämningen brott är svår att tolka och området idag innehåller offici-

ell statistik som har olika innehåll och ändamål samt har låg jämförbar-

het sinsemellan, trots användningen av liknande begrepp i de olika sta-

tistikprodukterna. Den föreslagna delningen i tre nya statistikområden 

med snävare benämningar är tydligare. 

SCB:s förslag: Statistikområdet Kriminalvård, för vilket Brottsförebyg-

gande rådet ansvarar, ändrar benämning till Kriminalvårdens verksam-

het. 

En ändring av benämningen föreslås som ett tydliggörande.  

SCB:s förslag: Statistikområdet För brott lagförda personer, för vilket 

Brottsförebyggande rådet ansvarar, ändrar benämning till Rättsliga följ-

der av brott. 

Benämningsändringen föreslås som ett tydliggörande och anpassning 

för att skapa en bättre helhet tillsammans med Brottsförebyggande rå-

dets övriga statistikområden. 

SCB:s förslag: Tillägg görs till bestämmelserna om behandlingen av 

känsliga personuppgifter för samtliga statistikområden för vilka Brotts-

förebyggande rådet ansvarar för att innefatta även politiska åsikter och 

enskilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning.  

Tilläggen föreslås för att Brottsförebyggande rådet ska få möjlighet att 

vidareutveckla den officiella statistiken med avseende enskilda perso-

ners förtroende för rättsväsendet, partipolitisk tillhörighet, otrygghet 

och oro för brott, relation till förövare av brott samt om sexualbrott.  

3.20. Socialförsäkring m.m. 
SCB:s förslag: Ämnesområdet Socialförsäkring m.m. ändrar benäm-

ning till Socialförsäkring.   

En ändring av benämningen föreslås utifrån en bedömning från Försäk-

ringskassan och Pensionsmyndigheten som är berörda statistikansva-

riga myndigheter att enbart Socialförsäkring, utan ”m.m.”, täcker inne-

hållet i statistikområdena som ingår i ämnesområdet.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd till barnfamiljer, för vilket Försäk-

ringskassan ansvarar, ändrar benämning till Stöd till familjer och barn.  



35/53 

En ändring av benämningen föreslås för att skapa ett vidare begrepp då 

stöd inte bara ges till familjer med barn. Benämningen används även i 

Försäkringskassans anslag.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd vid sjukdom och handikapp, för 

vilket Försäkringskassan ansvarar, ändrar benämning till Stöd vid sjuk-

dom och funktionsnedsättning.  

En ändring av benämningen beror på att Socialstyrelsen, som har nat-

ionellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och 

omsorg, avråder från att använda handikapp som synonym till funkt-

ionsnedsättning. I Försäkringskassans kommunikation används ordet 

funktionsnedsättning. I avsnitt 3.10 redogjordes för Försäkringskassans 

planer att ta fram officiell statistik om tandvård, specifikt om tand-

vårdsstöd, inom detta statistikområde. Detta utifrån diskussioner med 

Socialstyrelsen.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Stöd vid ålderdom, för vilket Pensions-

myndigheten ansvarar, ändrar benämning till Allmän pension och 

pensionsrelaterade förmåner. 

Pensionsmyndigheten menar att den nuvarande benämningen på sta-

tistikområdet, Stöd vid ålderdom, är för snävt eftersom även officiell 

statistik om barnpension och omställningspension ingår. Den före-

slagna benämningsändringen gör det tydligare att statistiken även om-

fattar den inkomstgrundade pensionen och inte bara grundskyddet. 

3.21. Socialtjänst 
SCB:s förslag: Statistikområdet Äldre- och handikappomsorg, för vil-

ket Socialstyrelsen ansvarar, ändrar benämning till Insatser till äldre 

och personer med funktionsnedsättning. En följdändring blir att Social-

styrelsens statistikområde Stöd och service till funktionshindrade tas 

bort.   

En ändring av benämningen beror på att Socialstyrelsen som har nat-

ionellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och 

omsorg numera förespråkar användning av ordet funktionsnedsättning 

i stället för ordet handikapp. I och med en ändring av benämningen kan 

den officiella statistiken i det nuvarande statistikområdet, Stöd och ser-

vice till funktionshindrade, istället läggas till det föreslagna statistik-

området, Insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. 

3.22. Transporter och kommunikationer 
SCB:s förslag: Statistikområdet Postverksamhet, för vilket Trafikanalys 

ansvarar, ändrar benämning till Brev- och paketdistribution. 
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En ändring av benämningen möjliggör att Trafikanalys bättre kan till-

godose användarnas nuvarande och potentiella behov av officiell sta-

tistik om den numera omfattande paketdistribution som sker med aktö-

rer som saknar tillstånd att bedriva postverksamhet. Sådant tillstånd 

krävs inte för att bedriva paketdistribution.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Televerksamhet, för vilket Trafikanalys 

ansvarar, ändrar benämning till Elektronisk kommunikation. 

Syftet med en ändring av benämningen är att beskriva ett vidare sta-

tistikinnehåll som bättre avspeglar den väldigt omfattande kommuni-

kationen som sker via olika plattformar på internet.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Kommunikationsvanor, för vilket Tra-

fikanalys ansvarar, ändrar benämning till Transportmönster. 

En ändring av benämningen föreslås för att bättre spegla innehållet i 

den officiella statistiken. Den nuvarande benämningen innebär be-

gränsningar som idag kan uppfattas som ologiska av statistikanvändare.  

3.23. Utbildning och forskning  
SCB:s förslag: Ämnesområdet Utbildning och forskning ändrar benäm-

ning till Utbildning samt forskning inom högskolan. 

 

SCB:s förslag: Ett nytt ämnesområde bildas med benämningen, Forsk-

ning och det digitala samhället, med tre nya statistikområden: Forsk-

ning och utveckling, Innovation och Det digitala samhället för vilka 

SCB ansvarar. Statistikområdet Forskning, för vilket SCB ansvarar, tas 

bort som en följdändring.  

Nuvarande statistikområde Forskning täcker in forskning och utveckl-

ing från samtliga sektorer i samhället. SCB bedömer att statistiken bäst 

hör hemma i ett nytt ämnesområde, eftersom fokus är annat än utbild-

ning. Ytterligare ett skäl att bilda ett nytt ämnesområde är att efterfrå-

gan på officiell statistik inom forskning och utveckling, innovation och 

det digitala samhället ökar. Den officiella statistiken inom detta nya 

ämnesområde utgör även europeisk statistik. 

Statistikområdena, Forskning och utveckling samt Innovation, byggs 

inledningsvis upp utifrån den befintliga officiella statistiken som SCB 

framställer under nuvarande statistikområde Forskning som ligger i 

ämnesområdet, Utbildning och forskning. Statistikområdet, Det digitala 

samhället, byggs inledningsvis upp utifrån den befintliga officiella sta-

tistiken som SCB framställer under nuvarande statistikområden, Lev-

nadsförhållanden och Näringslivets struktur om befolkningens IT-an-

vändning respektive företagens IT-användning. 
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Benämningen på ämnesområdet Utbildning och forskning ändras som 

följd av ett nytt ämnesområde bildas. Den nya benämningen, Utbild-

ning samt forskning inom högskolan, speglar att viss officiell statistik 

om forskning redovisas fortsättningsvis under ämnesområdet, nämli-

gen för den forskning som görs vid universitet och högskolor. Den redo-

visas på ett integrerat sätt med den officiella statistiken om utbildning 

vid universitet och högskolor inom statistikområdet, Högskoleväsende, 

för vilket Universitetskanslersämbetet ansvarar.  

SCB:s förslag: Statistikområdet Befolkningens utbildning ändrar be-

nämning till Befolkningens utbildning och studiedeltagande. 

En ändring av benämningen föreslås för att förtydliga innehållet i den 

officiella statistik som presenteras jämfört med andra statistikområden 

inom ämnesområdet.  

Se även avsnitt 3.12 om förslag till sammanslagning av statistikområ-

dena, Studieförbund och Folkhögskolan, till ett nytt statistikområde, 

Folkbildning.  
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4. Författningskommentar 
Författningskommentarerna struktureras enligt föreslagen lydelse av-

seende ämnesområdena i statistikförordningens bilaga. 

4.1. Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik 
Arbetsmarknad 

Befolkning och levnadsförhållanden 

Boende, bebyggelse och mark 

Demokrati 

Energi 

Finansmarknad 

Folkhälsa 

Forskning och det digitala samhället 

Hälso- och sjukvård 

Hushållens ekonomi 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Kultur, bibliotek och fritid 

Miljö 

Nationalräkenskaper 

Näringsverksamhet och utrikeshandel 

Offentlig ekonomi 

Priser och ekonomiska tendenser 

Rättsväsende 

Socialförsäkring 

Socialtjänst 

Transporter och kommunikationer 

Utbildning samt forskning inom högskolan 

Statistikområdet Befolkning och statistikområdet Levnadsförhållanden 

slås ihop till Befolkning och levnadsförhållanden. Boende, byggande 

och Bebyggelse byter benämning till Boende, bebyggelse och mark. Det 

tillkommer ett område som får benämningen Forskning och det digitala 

samhället, där det bland annat ingår statistik om forskning som inte 

sker vid högskolor. Området Handel med varor och tjänster tas bort, 

statistiken om utrikeshandel flyttas därifrån till Näringsverksamhet, 

som får benämningen Näringsverksamhet och utrikeshandel. Benäm-

ningen Jord-, skogsbruk och fiske byts ut mot Jordbruk, skogsbruk och 

fiske. Området Kultur och fritid får ett tillägg och därmed får det be-

nämningen Kultur, bibliotek och fritid. Området Priser och konsumtion 

byter benämning till Priser och ekonomiska tendenser. I benämningen 

på området Socialförsäkring tas den avslutande förkortningen m.m. 

bort. Området Utbildning och forskning får en något smalare inriktning 

och benämningen Utbildning samt forskning inom högskolan då det 

nya ämnesområdet, Forskning och det digitala samhället, tillkommer.  
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4.2. Arbetsmarknad 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Arbetsmarknad   

  Utbud av arbetskraft Statistiska centralbyrån                                        
(SCB) 

  Efterfrågan på arbetskraft SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Arbetsmiljö, Arbetsskador, Utbud av arbetskraft och 
Efterfrågan på arbetskraft får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda 
personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening 

 

De två föreslagna statistikområdena är nya och utgör en sammanslag-

ning av nuvarande fem statistikområden för vilka SCB ansvarar inom 

ämnesområdet Arbetsmarknad. De nya statistikområdena ger SCB möj-

lighet att samla arbetsmarknadsstatistiken på ett nytt sätt som är mer 

ändamålsenligt utifrån hur statistiken används. De ger också en större 

flexibilitet över tid. Som en följd flyttas bestämmelserna om behand-

lingen av känsliga personuppgifter avseende de nuvarande statistikom-

rådena Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider, Arbetskraftsun-

dersökningar, Vakanser och arbetslöshet, till de nya statistikområdena.  

SCB har behövt ta ett helhetsgrepp gällande den officiella statistik för 

vilken SCB ansvarar om arbetsmarknaden. Detta då ändrade förutsätt-

ningar råder inom arbetsmarknadsstatistiken med ökande bortfall i Ar-

betskraftsundersökningen, stigande kostnader för insamling från indi-

vider via telefonintervjuer samt tillgången till nya administrativa data; 

främst genom de så kallade arbetsgivardeklarationerna på individnivå 

(AGI). 

SCB:s förslag är resultatet av ett genomgripande utredningsarbete som 

gjorts med löpande dialog med statistikanvändarna för att modernisera 

den officiella statistiken om arbetsmarknaden för vilken SCB ansvarar. 

Detta har gjorts tillsammans med Medlingsinstitutet och Arbetsmiljö-

verket som är statistikansvariga myndigheter inom ämnesområdet Ar-

betsmarknad samt även Arbetsförmedlingen som är en viktig intres-

sent. Fokus har legat på viktiga kvalitetskomponenter för användarna 

nämligen, statistikens relevans och jämförbarhet över tid.  

Arbetet har resulterat i en mot alltmer registerbaserad statistik.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.1. 
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4.3. Befolkning och levnadsförhållanden 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Befolkning och levnadsför-
hållanden 

  

 
Befolkningens samman-
sättning och utveckling 

SCB 

  Levnadsförhållanden SCB 

  Jämställdhet SCB 

  Integration SCB 

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

 

Ämnesområdet, Befolkning och levnadsförhållanden, är en samman-

slagning av två nuvarande ämnesområden (Befolkning respektive Lev-

nadsförhållanden). Benämningen täcker väl in alla ingående statistik-

områdena som tillsammans bildar en bra helhet för statistikanvän-

darna.  

Statistikområdet, Befolkningens sammansättning och utveckling, är 

nytt och utgör en sammanslagning av nuvarande fyra statistikområden 

för vilka SCB ansvarar inom nuvarande ämnesområde, Befolkning. Be-

greppsmässigt bedöms benämningen kunna täcka in alla aspekter som 

tidigare täcks i den officiella statistiken under de nuvarande statistik-

områdena: Befolkningens storlek och förändringar, Befolkningens sam-

mansättning, Befolkningsframskrivningar, Invandring och asylsökande. 

Dessutom bedöms benämningen vara mer flexibel för att kunna tillgo-

dose potentiella informationsbehov. I övrigt innebär inte förändringen 

någon ändring i sak 

Nuvarande statistikområden, Levnadsförhållanden och Jämställdhet 

bedöms passa väl in under det sammanslagna ämnesområdet. En följd 

av att statistikområdet, Levnadsförhållanden, flyttas till ett samman-

slaget ämnesområde flyttas även tillhörande bestämmelse om behand-

lingen av känsliga personuppgifter för statistikområdet. Flytten till ett 

sammanslaget ämnesområde utgör ingen ändring i sak. 

Statistikområdet, Integration, är nytt och innebär att den statistik som 

utgör annan statlig statistik kan göras till officiell statistik.  

De föreslagna ändringarna innebär ingen större förändring i sak men 

ger SCB möjlighet att bygga ut den officiella statistiken så att den håller 

sig relevant över tid och därmed tillgodoser statistikanvändarnas nuva-

rande och potentiella informationsbehov.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.2.  
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4.4. Boende, bebyggelse och mark 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Boende, bebyggelse och 
mark 

Byggande och ombyggnad SCB 

  Bostäder och boende SCB 

  Fastigheter SCB 

  Markanvändning SCB 

  Bebyggelseområden SCB 

 

Statistikområdena Byggande och ombyggnad, Bostäder och boende och 

Fastigheter är nya. De utgör var och en sammanslagningar av nuva-

rande statistikområden som var svåröverskådliga.  

Statistikområdet Markanvändning är hitflyttad från ämnesområdet, 

Miljö då den har större anknytning med boende och bebyggelse. Mar-

kanvändning är smalare än nuvarande statistikområde eftersom den har 

delats in i två statistikområden: Markanvändning och Bebyggelseområ-

den, vilket skapar bättre överskådlighet. Det innebär också att ämnes-

området får en ny benämning. 

Den föreslagna strukturen innebär en tydligare redovisning av den offi-

ciella statistiken och ger en större flexibilitet för att kunna beakta an-

vändarnas framtida informationsbehov. Då statistikförordningens 

struktur med ämnes- och statistikområden används även för att presen-

tera den officiella statistiken på SCB:s webbplats förväntas statistikan-

vändare hitta lättare till den eftersökta statistiken med den här indel-

ningen.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.3. 

4.5. Demokrati 
Behandling av känsliga personuppgifter 
För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter 
enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter och medlemskap i 
fackförening. 

 

För att underlätta för de förtroendevalda och göra framställningen av 

statistik mer effektiv, föreslås att det särskilda kravet på samtycke för 

behandling av politiska åsikter tas bort. Förslaget är närmare behandlat 

i avsnitt 3.4. 
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4.6. Energi 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Energi   

 Tillförsel, användning och 
effektivisering av energi 

Statens energimyndighet 

 Infrastruktur inom energi-
området 

Statens energimyndighet 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Tillförsel, använd-

ning och effektivisering av energi innebär en utvidgning för att täcka in 

statistik om energieffektivisering. 

Statistikområdet, Infrastruktur inom energiområdet är helt nytt. Det 

bildas för att ge Statens energimyndighet möjlighet att tillgodose nya 

EU-krav om statistikrapportering.  

Avseende Infrastruktur inom energiområdet behövs till exempel ny sta-

tistik om laddinfrastruktur, lagring, batterier, osv. för att följa utveckl-

ingen mot energi- och klimatmål samt att det blir allt viktigare att den 

sammanställda energieffektiviseringen sammanfogas med energi-

statistikrapporteringen. 

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.5. 

4.7.  Finansmarknad 
En flytt av statistikområdet Finansräkenskaper till ämnesområdet, Nat-

ionalräkenskaper, behandlades i avsnitt 3.6.  
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4.8. Forskning och det digitala samhället  
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Forskning och det digitala 
samhället:   

  

 Forskning och utveckling  SCB 

 Innovation  SCB 

 Det digitala samhället SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Det digitala samhället får personuppgifter enligt 8 § be-
handlas som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

 

Ämnesområdet är nytt och speglar en ökad efterfrågan om officiell sta-

tistik inom forskning, innovation och digitalisering. Den statistik som 

planeras ingå utgör europeisk statistik. Indelningen i ett särskilt äm-

nesområde bedöms öka tillgänglighet och tydligheten i den officiella 

statistiken. Indelningen ger SCB möjlighet att vidareutveckla den offici-

ella statistiken inom området för att möta framtida informationsbehov 

och speglar även liknande indelningar i andra länder samt hos Eurostat 

som presenterar den europeiska statistiken under titeln, Science, tech-

nology and digital society13.  

Inom statistikområdet, Forskning och utveckling, belyses ekonomiska 

och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU), FoU-verk-

samhetens fördelning regionalt och mellan olika sektorer samt beräk-

nade FoU-medel i statsbudgeten respektive från forskningsstiftelser.  

En dialog har inletts mellan SCB och Statens energimyndighet för att 

utreda hur och om SCB inom detta statistikområde kan tillgodose de 

behov av FoU-statistik som finns inom energiområdet. 

Inom statistikområdet, Innovation, belyses innovationsverksamhet i fö-

retagen, vilken typ av innovation som introducerats och vilka innovat-

ionsrelaterade aktiviteter som genomförts under en tre års period. 

Inom statistikområdet, Det digitala samhället, redovisas officiell sta-

tistik som också utgör europeisk statistik om tillgången till och använd-

ningen av IT, dels hos befolkningen dels hos företagen. Om befolk-

ningen redovisas statistik om tillgången till internet och e-handel. Om 

företagen redovisas statistik om företagens internetanslutning och de-

ras användning av e-handelslösningar. Användningen av nya teknolo-

gier exempelvis Artificiell Intelligens (AI) belyses såväl för befolk-

ningen som för företagen. Statistiken har redovisats splittrat under två 

 

13 https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation 
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statistikområden dvs. Näringslivets struktur respektive Levnadsförhål-

landen. Med förslaget om ett nytt statistikområde ges en mer samman-

hållen och ändamålsenlig bild av IT-användningen. 

Som en följd av detta nya statistikområde, ska även bestämmelsen om 

behandlingen av känsliga personuppgifter som nu gäller för statistik-

området, Levnadsförhållanden, gälla även för detta statistikområde. 

Detta då statistiken om befolkningens IT-användning som tidigare le-

gat under statistikområdet, Levnadsförhållanden, flyttas till det nya 

statistikområdet, Det digitala samhället (se avsnitt 4.3 för mer om sta-

tistikområdet, Levnadsförhållanden). 

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.23. 

4.9. Hushållens ekonomi 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Hushållens ekonomi Hushållens inkomster, till-
gångar och skulder 

SCB 

  Pensioner Pensionsmyndigheten 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till Hushållens in-

komster, tillgångar och skulder innebär en utvidgning jämfört med nu-

varande statistikområde för att SCB ska kunna tillhandahålla statistik 

om hushållens förmögenheter. 

Statistikområdet, Pensioner, är helt nytt. Det bildas för att ge Pensions-

myndigheten möjlighet att tillgodose användarnas nuvarande och po-

tentiella behov av officiell statistik över pensioner som helhet inklusive 

tjänstepensioner och privat pensioner.  

Detta ger en mer heltäckande bild än det som redovisas under ämnes-

området Socialförsäkring inom statistikområdet, Allmän pension och 

pensionsrelaterade förmåner.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.9.  
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4.10. Jordbruk, skogsbruk och fiske 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 

  

 Skogsbrukets produktion Skogsstyrelsen 

 Skogsbrukets ekonomi Skogsstyrelsen 

 Prisutveckling i skogsbruket Skogsstyrelsen 

 Skogens brukande och nytt-
jande för ekonomiska, sociala 
och miljömässiga ändamål 

Skogsstyrelsen 

 Skogsbrukets struktur Skogsstyrelsen 

 

En ändring av ämnesområdets benämning skapar en större tydlighet 

om tre likvärdiga näringar för vilka det finns officiell statistik.  

En ändring av benämningen av nuvarande statistikområde till Skogs-

brukets produktion innebär att statistikområdet blir smalare och be-

gränsas till själva produktionen i skogsbruket.  

Statistikområdena Skogsbrukets ekonomi och Prisutveckling i skogs-

bruket är nya och täcker in statistik som tidigare redovisats under nuva-

rande statistikområde Produktion i skogsbruket. 

Statistikområdena Skogens brukande och nyttjande för ekonomiska, so-

ciala och miljömässiga ändamål och Skogsbrukets struktur är nya. De 

utgör resultatet av en delning av nuvarande statistikområde, Miljö och 

sociala frågor i skogsbruket men innebär även utvidgningar för att möj-

liggöra ny officiell statistik.  

Statistikområdet Skogens brukande och nyttjande för ekonomiska, soci-

ala och miljömässiga ändamål innebär en utvidgning och möjliggör för 

Skogsstyrelsen att ta fram officiell statistik kring brukandet, till exem-

pel produktions- och miljöåtgärder i skogsbruket, återväxternas kvali-

tet, hänsynstagande till natur- och kulturmiljövärden, frivilliga avsätt-

ningar, certifiering och skogsbruksplaner. Statistiken ska också avse 

nyttjande av skog som inte med självklarhet ryms inom begreppet 

skogsbruk såsom naturvårdsändamål och nyttjande av skog för rennä-

ring, turism och friluftsliv. Området täcker därmed statistik som syftar 

till att belysa såväl produktion som miljö och sociala frågor kopplade 

till skogsbruk och skogens nyttjande, dvs. alla tre dimensioner av håll-

barhet.  

Statistikområdet Skogsbrukets struktur kommer att täcka in fastigheter, 

ägande och företagande samt om virkesköpande företag.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.11. 
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4.11. Kultur, bibliotek och fritid 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Kultur, bibliotek och fritid   

 Kulturarv Myndigheten för kulturanalys 

 Samhällets utgifter för kul-
tur 

Myndigheten för kulturana-
lys 

 Kulturens verksamheter Myndigheten för kulturanalys 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Kulturarv, utgör en 

utvidgning av nuvarande statistikområde för att kunna inkludera sta-

tistik om arkiv.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Samhällets utgifter 

för kultur, görs som en språkförbättring och innebär ingen ändring i 

sak. 

Sammanslagningen av nuvarande statistikområden, Museer och Film, 

till Kulturens verksamheter, skapar en ökad flexibilitet framöver för att 

täcka in flera av kulturens verksamheter utöver museer och film, till ex-

empel scenkonst samt bild och form. 

Ämnesområdet inklusive dess benämningsändring behandlades i av-

snitt 3.12. 

4.12. Miljö 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Miljö   

 Tillståndet i miljön Naturvårdsverket  

 Kemikalier: försäljning och 
användning 

Kemikalieinspektionen 

 Växtnäring och odlingsåt-
gärder 

SCB 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Tillståndet i mil-

jön, görs för att förbättra språket och undvika missförstånd. Men nuva-

rande lydelse, Miljötillstånd, kunde användarna lätt missförstå ordet 

tillstånd och tolka betydelsen som tillåtelse i stället för betydelsen, si-

tuation. Ändringen innebär ingen ändring i sak. 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Kemikalier: för-

säljning och användning, görs för att förbättra språket. Ändringen inne-

bär ingen ändring i sak. 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Växtnäring och 

odlingsåtgärder görs för att bättre spegla innehållet av den officiella 
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statistik som redovisas inom statistikområdet. Ändringen innebär ingen 

ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.14. 

4.13. Nationalräkenskaper 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Nationalräkenskaper   

 Finansräkenskaper  Finansinspektionen 

 

Flytten av statistikområdet Finansräkenskaper behandlades i avsnitt 

3.6.  

4.14. Näringsverksamhet och utrikeshandel 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Näringsverksamhet och 
utrikeshandel 

  

 
Företagens demografi Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och ana-
lyser 

 Företagens produktion, för-
säljning och ekonomi 

SCB 

 Utrikeshandel  SCB 

 Turism Tillväxtverket 

 

Statistikområdet, Företagens demografi, är nytt och utgör en samman-

slagning av två nuvarande statistikområden, Nystartade företag och 

Konkurser och offentliga ackord. Sammanslagningen är en anpassning 

till internationell praxis. Den innebär en viss utvidgning jämfört med 

nuvarande statistikområden för att inkludera flera delar som utgör 

europeisk statistik.  

Statistikområdet Företagens produktion, försäljning och ekonomi är 

nytt och utgör en sammanslagning av sju nuvarande statistikområden 

för vilka SCB ansvarar. Sammanslagningen ger en större flexibilitet i 

den framtida redovisningen av officiell statistik inom näringsverksam-

het. Sammanslagningen kommer att bidra till en mer logisk struktur 

gällande statistikredovisningen vilket gör den officiella statistiken mer 

tillgänglig och tydlig.    

En ändring av benämningen på statistikområdet, Turism, innebär en 

utvidgning av nuvarande statistikområde.  

Ämnesområdet inklusive benämningsändringen behandlades i avsnitt 

3.16. Flytt av statistikområdet, Utrikeshandel, behandlades i avsnitt 3.8. 
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4.15. Offentlig ekonomi 
Borttagningen av statistikområdet Beskattning behandlades i avsnitt 

3.17.  

4.16. Priser och ekonomiska tendenser 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Priser och ekonomiska ten-
denser 

  

 Priser SCB 

 Ekonomiska tendenser hos 
företag och hushåll 

Konjunkturinstitutet 

 

Statistikområdet, Priser, är nytt och utgör en sammanslagning av fyra 

nuvarande statistikområden för vilka SCB ansvarar. Ändringen innebär 

inget i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Ekonomiska ten-

denser hos företag och hushåll, innebär en utvidgning jämfört med nu-

varande statistikområde. Detta möjliggör för Konjunkturinstitutet att 

redovisa motsvarande statistik avseende företag. Dessutom kan en kon-

fidensindikator redovisas som sammanfattar stämningsläget i hela eko-

nomin, där både hushåll och företag ingår.  

En ändring av ämnesområdets benämning är en följdändring av 

ovanstående.  

Ämnesområdet inklusive dess behandlades i avsnitt 3.18.  
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4.17. Rättsväsende 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Rättsväsende   
 

Otrygghet och utsatthet för 
brott i befolkningen 

Brottsförebyggande rådet 

 Registrering av brott Brottsförebyggande rådet 

 Utredning och lagföring av 
brott 

Brottsförebyggande rådet 

  Rättsliga följder av brott Brottsförebyggande rådet 

  Kriminalvårdens verksam-
heter 

Brottsförebyggande rådet 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, Regi-
strering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, Kriminalvårdens 
verksamheter och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel, politiska åsikter och enskilda 
personers hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

 

Statistikområdena, Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, 

Registrering av brott och Utredning och lagföring av brott är nya sta-

tistikområden. De utgör en delning av ett nuvarande statistikområde, 

Brott, och preciserar på ett tydligare sätt om innehållet i den officiella 

statistiken som redovisas.  

Statistikområdet, Rättsliga följder av brott, är en benämningsändring 

som syftar till att ge en större tydlighet utifrån innehållet i statistiken 

och bättre helhet tillsammans med myndighetens övriga statistikområ-

den samt spegla flödet genom rättsväsendets verksamheter.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till Kriminalvårdens 

verksamheter är ett förtydligande och innebär ingen ändring i sak. 

Tre tillägg görs avseende bestämmelsen om behandlingen av känsliga 

personuppgifter. Tillägget avseende politiska åsikter ger Brottsförebyg-

gande rådet möjlighet att behandla känsliga personuppgifter i fram-

ställningen av sin statistik avseende förtroende för rättsväsendet och 

partipolitisk tillhörighet. Tillägget avseende enskilda personers hälso-

tillstånd ger möjlighet för Brottsförebyggande rådet att belysa i statisti-

ken om den otrygghet och oro för brott som rapporteras av enskilda 

personer. Tillägget avseende enskilda personers sexuella läggning möj-

liggör dels behandling av uppgifter om en uppgiftslämnares relation till 

en förövare, dels behandlingen av uppgifter för att utveckla statistiken 

om personer som begått sexualbrott.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.19. 
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4.18. Socialförsäkring  
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Socialförsäkring   

 Stöd till familjer och barn  Försäkringskassan 

 Stöd vid sjukdom och funkt-
ionsnedsättning 

Försäkringskassan 

 Allmän pension och pens-
ionsrelaterade förmåner 

Pensionsmyndigheten 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Stöd till familjer 

och barn, görs för att bättre spegla innehållet i statistiken och avser 

ingen ändring i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Stöd vid sjukdom 

och funktionsnedsättning, görs för att modernisera språket och avser 

ingen ändring i sak.  

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Allmän pension 

och pensionsrelaterade förmåner, görs för att bättre spegla innehållet 

av den officiella statistiken som presenteras inom statistikområdet. 

Ändringen innebär ingen ändring i sak.  

Ändringen på ämnesområdets benämning innebär inte heller någon 

ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.20.  
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4.19. Socialtjänst 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Socialtjänst   

 Insatser till äldre och perso-
ner med funktionsnedsätt-
ning 

Socialstyrelsen 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Insatser till äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insat-
ser i samband med enskilda personers hälsotillstånd eller som avser enskildas hälso-
tillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. 

 

En ändring av benämningen på statistikområdet till, Insatser till äldre 

och personer med funktionsnedsättning, görs för att modernisera språ-

ket. Ändringen innebär som följd en sammanslagning med nuvarande 

statistikområde, Stöd och service till funktionshindrade, vilket tas bort. 

En annan följd avser bestämmelsen om behandlingen av känsliga per-

sonuppgifter, där de två nuvarande bestämmelserna för statistikområ-

det, Äldre- och handikappomsorg, respektive, Insatser till äldre och 

personer med funktionsnedsättning, slås samman. Ändringarna innebär 

ingen ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.21.  
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4.20. Transporter och kommunikationer 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Transporter och kommuni-
kationer 

  

 Brev- och paketdistribution Trafikanalys 

 Elektronisk kommunikation Trafikanalys 

 Transportmönster Trafikanalys 

 

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Brev- och paket-

distribution, innebär en utvidgning för att täcka in omvärldsföränd-

ringar inom paketdistribution som sker med aktörer som saknar till-

stånd att bedriva postverksamhet. 

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Elektronisk kom-

munikation, ger möjlighet för Trafikanalys att utvidga statistikinnehål-

let med den kommunikation som sker via olika plattformar på internet. 

Här finns behov av samarbete mellan Trafikanalys och SCB för att und-

vika risk för överlapp med den europeiska statistik för vilken SCB an-

svarar (se avsnitt 4.8). En dialog mellan Trafikanalys och SCB bör be-

akta om det finns behov av kompletterande statistikredovisningar med 

liknande innehåll från olika statistikansvariga myndigheter. I så fall be-

höver samanvändbarheten också beskrivas tydligt.  

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Transportmönster, 

bättre speglar innehållet i den statistik som publiceras. Den nya be-

nämningen ger en ökad flexibilitet för Trafikanalys att kunna ta fram 

ytterligare statistik, exempelvis om transportarbete.  

Ämnesområdet behandlades också i avsnitt 3.22. 
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4.21. Utbildning samt forskning inom högskolan 
Ämnesområde Statistikområde Statistikansvarig myndighet 

Utbildning samt forskning 
inom högskolan 

  

 Befolkningens utbildning 
och studiedeltagande 

SCB 

 Folkbildning  SCB 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m. 
För framställning av statistik över Folkbildning får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser enskilda personers hälsotillstånd. 

 

En ändring av benämningen på ämnesområdet är en följd av att sta-

tistikområdet, Forskning bildar ett nytt ämnesområde. Ordet Forskning 

avgränsas därför till den del som utförs inom universitet och högskolor 

vilket ses av Universitetskanslersämbetet som en integrerad verksam-

het med utbildning.  

En ändring av benämningen av statistikområdet till, Befolkningens ut-

bildning och studiedeltagande, görs för att spegla innehållet av den of-

ficiella statistiken jämfört annan statistik inom ämnesområdet. Änd-

ringen innebär ingen ändring i sak.  

Statistikområdet, Folkbildning, är nytt och utgör en sammanslagning av 

nuvarande statistikområdet, Studieförbund, under nuvarande ämnes-

området Kultur och fritid, samt nuvarande statistikområde, Folkhögs-

kolor, under nuvarande ämnesområde, Utbildning och forskning. En 

följd avser bestämmelsen om behandlingen av känsliga personuppgif-

ter, där de två nuvarande bestämmelserna för statistikområdet, Studie-

förbund, respektive, Folkhögskolan, slås samman. Ändringarna innebär 

ingen ändring i sak.  

Ämnesområdet behandlades i avsnitt 3.23. 
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