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Upplägg

• Hur beskrivs Sveriges ekonomi?

• Vad är statistiska enheter?

• Hur påverkas Arbetsmarknadsstatistiken?

• Innehåll i kommunikationsplanen



Effektmål

Bättre samordnad ekonomisk statistik 

för användare och förenklat 

uppgiftslämnande.



Hur beskrivs Sveriges 
ekonomi?
- Institutionell & funktionell statistik



Institutionell statistik

• Syftar till att ge en övergripande och heltäckande bild av 

aktörerna på den ekonomiska marknaden.

• Aktörerna är företag, ideella organisationer, myndigheter, 

hushåll och andra institutioner som har möjlighet att fatta 

självständiga beslut om sitt agerande i ekonomin. 

• Informationsbehovet gäller ekonomiska sakfrågor som avser 

aktören som helhet och dess relationer med andra aktörer. 

• Statistiken handlar till exempel om finansiella tillgångar och 

skulder, investeringar i forskning och utveckling samt antal 

anställda.



Funktionell statistik

• Syftar till att beskriva ekonomin med statistik om ekonomiska 

aktiviteter. 

• En ekonomisk aktivitet genomförs när en aktör kombinerar 

resurser så som kapital, råvaror, halvfabrikat och arbetskraft för 

att producera en vara eller en tjänst.

• Informationsbehovet gäller input, output och genererat värde i 

de ekonomiska aktiviteterna, samt aktiviteternas kopplingar till 

varandra.

• Centrala variabler är bl.a. insats av varor och tjänster, 

arbetskraftskostnader, bruttoinvesteringar och förädlingsvärde.



Vad är statistiska enheter?



Objektstyper i Företagsdatabasen



Två identiska tillverkare
X och Y

• Lika många anställda

• Tjänar lika mycket pengar

• Använder samma material

• Marknaden ser ingen skillnad

• Men deras koncernträd ser olika ut



Koncern X

A -
Industri

 Ett bolag (A)

 En bransch

 En årsredovisning osv

 Enkelt att mäta



Koncern Y=X efter profilering

• Y består av fem bolag (JE). 

• Produktion sker i B. 

• B säljer vissa delar till D

• D säljer till utlandet

• Personalen arbetar i C

• E äger fastigheten B producerar i och hyr ut den till B

• Y borde se ut som X i statistiken men det gör den inte!

A -
Huvudkontor

B – Industri

D –
Partihandel

C – Personal
E -

Fastigheter



Profilering

• Kartlägga och beskriva företagens strukturer avseende deras 

organisation och kontroll

• Nationell profilering

• Europeisk profilering

• Euro Group Register



Hur påverkas 
arbetsmarknadsstatistiken?



Arbetsmarknadsstatistiken

• Vilka målobjekt används idag?

• Juridisk person (JE)?

• Arbetsställeenhet (AE)?

• Vad ska statistiken visa? 

• Bör målobjektet ändras?



Kommunikationsplan



Varför ska vi kommunicera?

• Vi vill,

• Informera och involvera våra användare i kommande 

förändringar i statistiken. 

• få feedback från våra användare

• samt öka förståelsen av den ekonomiska statistiken



Kommunikationsplan 2018-2021

Implementering 
av ”nya” 

statistiska 
enheter

SCB

(internt)

Statistik 
användare

(externt)

Uppgiftslämnare

(externt)

Statistikansvariga 
myndigheter 

(externt)



Internt på SCB

• Berörda avdelningar

> Ekonomisk statistik

> National räkenskaperna

> Regioner och miljö

> Insamling

> Processer, metoder och utveckling

• Status rapportering

> Avdelningscheferna – varannan vecka 

> Enhetscheferna – en gång i månaden



Internt på SCB
2018 – fokus på ”nya” statistiska enheter

• Intern referensgrupp

• Utbildning

> “Nya” statistiska enheter – hur påverkas strukturerna I 

företagen?

> Institutionell och funktionell statistik

• Informations- och diskussionsmöten med olika avdelningar,

> Ekonomisk statistik

> National räkenskaperna

> Regioner och miljö

> Insamling

> Processer, metoder och utveckling

• “Enhetsturné” – enheterna inom våra avdelningar

• Blogg – status rapportering



Internt på SCB

2019 – fokus på statistiken och förberedelse för en 

implementering 



Extern – Statistikansvarig myndigheter

2018 – fokus på ”nya” statistiska enheter

• Introduktion av de statistiska enheterna med fokus på 

företagsenhet

• En teoretisk beskrivning av effekterna som vi kan se på vår 

statistik och som kan påverka deras statistik.



Extern – Statistikansvariga myndigheter

2019 – förberedelse för kommunikation under 2020

• Två steg,

1. Information skickas via mail  

2. Möten med de mest berörda myndigheterna



Extern – Statistik användare/förädlare 

2018 – fokus på ”nya” statistiska enheter

• Användarrådet för Ekonomisk statistik

> Introduktion av de statistiska enheterna med fokus på 

företagsenhet

> ”Big bang”

> En teoretisk beskrivning av effekterna som vi kan se på 

vår statistik och som kan påverka deras användning av 

statistiken.



Extern – Statistik användare/förädlare 

2019 – förberedelse för kommunikation under 2020

• Användarråden för 

> Ekonomisk statistik

> Arbetsmarknad

> Forskning och utveckling

> Diskutera innehållet i kommunikationsplanen



Kommunikationskanaler

• Information länkad till statistiken från de berörda 

undersökningarna/produkterna 

> Kvalitetsdeklarationen

> Länkar till tabeller

• Fokus på expert användarna/förädlarna

> Tre steg,

1. Löpande information på vår webbplats

2. Pressmeddelande adresserade till våra expert 

användare/förädlare

3. Seminarium



Tack!
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