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0 Allmänna uppgifter 
0.1 Ämnesområde 
Nationalräkenskaper 

0.2 Statistikområde 
Nationalräkenskaper 

0.3 SOS-klassificering 
Statistiken ingår både i Sveriges officiella statistik (SOS) och i 
systemet för Sveriges officiella statistik (SOS-systemet). 

 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller 
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation SCB 

Postadress 701 89 ÖREBRO 

Kontaktperson Katarina Wizell 

Telefon 010-479 67 78 

E-post Fornamn.efternamn@scb.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation SCB 

Postadress 701 89 ÖREBRO 

Kontaktperson Johan Norberg 

Telefon 010-479 67 65 

E-post Fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Nationalräkenskaperna grundas på uppgifter från andra 
statistikproducenter (huvudsakligen vid SCB), administrativt 
material och andra uppgifter. Information om uppgiftsskyldighet 
framgår av respektive enskild undersökning. För underlag till 
officiell statistik föreligger i regel uppgiftsskyldighet och detta 
regleras i lagen om den officiella statistiken, 2001:99 samt 
ändringsförfattning 2013:945 där uppgiftslämnande för offentliga 
enheter tydliggjorts ytterligare. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
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0.7 Sekretess och regler för behandling av  
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda 
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan 
röjas varken direkt eller indirekt. 

Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda regler 
för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken och Förordning (2001:100). 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Särskilda gallringsföreskrifter finns inte. Resultaten långtidslagras. 
Insamlade uppgifter, bearbetningar samt slutresultat sparas på SCB 
och versionshanteras i föreskriven mappstruktur enligt gällande 
regler för nationalräkenskaperna. 

0.9 EU-reglering 
Offentliggörande av budgetuppgifter enligt rådets direktiv 
2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas 
budgetramverk. I direktivet fastställs närmare regler för hur 
budgetramverken i medlems-staterna ska vara utformade. Enligt 
artikel 3 i direktivet ska medlemsstaterna se till att publicerade 
budgetuppgifter, punktligt och regelbundet, offentliggörs för alla 
undersektorer inom offentlig förvaltning enligt definitionen i rådets 
förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och 
regionalräkenskapssystemet i gemenskapen. 

0.10 Syfte och historik 
EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsstaternas 
gemensamma budgetramverk. Direktivet syftar bland annat till att 
göra medlemsländernas redovisning av uppgifter för den offentliga 
förvaltningens finanser mer transparent, aktuell och heltäckande. 
Kraven i direktivet är en följd av den ekonomiska utvecklingen och 
utformningen av de finanspolitiska ramverken i EU-länderna de 
senaste åren. Enligt direktivet ska medlemsstaterna i EU därför bland 
annat offentliggöra budgetuppgifter för offentlig förvaltnings 
delsektorer samt ytterligare ett antal specificerade uppgifter över 
offentliga förvaltningens ansvarsförbindelser. 

Kravet är att uppgifterna ska redovisas på en gemensam plats trots 
att det kan vara flera myndigheter inblandade i sammanställningen 
av uppgifter. I Sverige bidrar, förutom SCB, även Ekonomistyrnings-
verket och Riksgälden med att sammanställa uppgifter enligt kraven i 
direktivet. De första uppgifterna publicerades i december 2013 i form 
av metodbeskrivningar och i februari 2014 publicerades tabeller för 
första gången, vilka sedan successivt publiceras månadsvis, kvartals-
vis eller årsvis. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
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0.11 Statistikanvändning 
Uppgifterna ska finnas tillgängliga för allmänheten och ge insyn i 
delar av offentliga förvaltningens finanser som är svåra att överblicka 
inom de ordinarie nationalräkenskaperna. Därför har kravet på en 
gemensam plats där uppgifterna ska publiceras varit av central 
betydelse.  

Utöver det samlar EU-kommissionen, i form av Eurostat, in uppgifter 
i sitt arbete med att övervaka medlemsstaternas offentliga finanser 
för att se att medlemsstaterna följer överenskommet budgetramverk. 

0.12 Upplägg och genomförande 
SCB har på uppdrag av regeringen fått ansvar för att samordna och 
sammanställa den statistik som behövs för att kunna offentliggöra 
uppgifter specificerade i direktivet. Övriga myndigheter som är 
involverade i arbetet är Ekonomistyrningsverket (ESV) och Riks-
gälden (RGK). Uppgifter som publiceras är månadsvisa budgetupp-
gifter avseende statlig förvaltning samt för sociala trygghetsfonder 
(omfattar Pensionsmyndigheten och AP-fonderna). ESV ansvarar för 
insamling av budgetuppgifter för statlig förvaltning samt 
Pensionsmyndigheten medan SCB ansvarar för insamling från AP-
fonderna. 

Uppgifter som publiceras kvartalsvis är budgetuppgifter för 
kommunal förvaltning innehållande primärkommuner, kommunal-
förbund samt landsting och regioner. SCB ansvarar för insamling av 
dessa uppgifter. 

Budgetuppgifterna, både månads- och kvartalsvis, redovisas 
uppdelat på tre poster, vilka är inkomster, utgifter och resultat (för 
den aktuella perioden). 

Utöver budgetuppgifter samlas följande uppgifter in, samt publiceras 
och i en del fall levereras till Eurostat årligen där ansvarig(a) 
myndighet(er) anges inom parantes: 

Garantier (SCB och RGK), offentlig-privat samverkan (SCB), 
nödlidande lån (SCB och ESV), offentliga bolags skulder (SCB) samt 
värdet av ägandet av offentliga förvaltningens bolag (SCB). Även en 
beskrivning av vad som skiljer mellan publicerade budgetuppgifter 
och utfall enligt nationalräkenskaperna ska redovisas, dvs. en typ av 
metodbeskrivning (SCB och ESV). 

0.13 Internationell rapportering 
Samtliga tabeller som publiceras ska också komma Eurostat till godo. 
Antingen genom en särskild leverans alternativt publicering på given 
webbplats eller via redan befintlig rapportering inom andra delar av 
nationalräkenskaperna. Generella riktlinjer regleras i direktivet men 
där en arbetsgrupp, ledd av Eurostat, arbetat fram rutiner och 
tidsplaner för hur rapporteringen ska gå till. 

Beträffande månads- och kvartalsuppgifter genomförs ingen fysisk 
leverans till Eurostat. Deras krav på medlemsländerna är att varje 
land ska meddela deras aktuella webbplats/-sida/-tabell där 
siffrorna publiceras. På så sätt har Eurostat tillgång till allt material. 
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Det som rapporteras är de årsvisa uppgifterna om garantier, 
offentlig-privat samverkan samt nödlidande lån. De ska rapporteras 
senast den sista oktober varje år. Övriga årsuppgifter har Eurostat 
tillgång till från den aktuella webbplatsen eller via insamling av 
samma uppgifter men via en andra statistikprodukter inom 
nationalräkenskaperna. Uppgifterna har till viss del koppling till den 
internationella rapporteringen för Offentliga förvaltningens sparande 
och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier (benämns Excessive 
Deficit Procedure internationellt) som rapporteras till EU-
kommissionen två gånger per år.  

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
Statistikprodukten är relativt ny (från och med år 2014) och inga 
förändringar är inplanerade men följs löpande upp av Eurostat. 

1 Innehållsöversikt 
Uppgifterna ska redovisas på en gemensam plats trots att det kan 
vara flera myndigheter inblandade. I Sverige bidrar, förutom SCB, 
även Ekonomistyrningsverket och Riksgälden med att sammanställa 
uppgifter enligt kraven i direktivet. 

Direktivet avser både månadsvisa och kvartalsvisa publiceringar. 
Bland annat ska månadsdata för staten och sociala trygghetsfonder 
publiceras, medan de för kommunal förvaltning (primärkommuner 
och landsting) publiceras kvartalsvis. 

Utöver det ska särskilda tabeller publiceras för garantier, offentlig-
privat samverkan (så kallad Public Private Partnership interna-
tionellt), obetalda/nödlidande lån, offentliga bolags skulder samt 
tillgång/ägandet av offentliga förvaltningens bolag. Syftet med dessa 
tilläggsuppgifter är att fånga upp transaktioner där den offentliga 
förvaltningens finanser skulle kunna påverkas, t.ex. om en garanti 
faller ut. Även en beskrivning av vad som skiljer mellan publicerade 
budgetuppgifter och utfall enligt nationalräkenskaperna redovisas, 
dvs. en typ av metodbeskrivning. 

1.1 Undersökta populationer och variabler 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Offentlig förvaltning 2017 Budgetuppgifter i 
form av totala 
inkomster, utgifter 
samt resultat 

Månad eller 
kvartal 2017 

Offentlig förvaltning 2010-2016 Garantier, stockar 2010-2016 

Offentlig förvaltning 2010-2016 Offentlig-privat 
samverkan, 
kontraktsvärde 

2010-2016 

Offentlig förvaltning 2010-2016 Obetalda/Nödlidand
e lån, total stock 

2010-2016 
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Offentliga bolag som 
har en skuld > 0,01% 
av BNP 

2013-2016 Offentliga bolags 
skulder 

2013-2016 

Offentlig förvaltning 2010-2016 Tillgång/Ägandet av 
den offentliga 
förvaltningens bolag 

2010-2016 

Offentlig förvaltning definieras såsom det görs i regelverket för 
nationalräkenskaperna ENS 2010: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska Unionen. 

1.2 Redovisade populationer och storheter 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisad 
storhets 
referenstid 

Statis-
tiskt 
mått 

Mått-
enhet 

Offentlig 
förvaltning 

Statlig 
förvaltning, 
kommunal 
förvaltning 
och sociala 
trygghetsfond
er 

Budgetupp
gifter i 
form av 
inkomster, 
utgifter och 
resultat, 
samt 
uppdelat 
på 
myndighet
er och 
övriga 
offentliga 
enheter, för 
kommunal 
förvaltning 
även 
mellan 
stora/mede
lstora och 
mindre 
enheter 

2017 Belopp Miljon
er 
krono
r 

Offentlig 
förvaltning 

Total offentlig 
förvaltning, 
statlig 
förvaltning 
och 
kommunal 
förvaltning 

Utestående 
garantier 
uppdelat 
på unika, 
och därav 
till 
offentliga 

2010-2016 Belopp 
eller i % 
av BNP 

Miljon
er 
krono
r eller 
i % av 
BNP 
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bolag och 
finansiella 
bolag, samt 
standardise
rade 
garantier 

Offentlig 
förvaltning 

Total offentlig 
förvaltning, 
statlig 
förvaltning, 
kommunal 
förvaltning 
och sociala 
trygghetsfond
er 

Kontraktsv
ärde av 
offentlig-
privat 
samverkan 

2010-2016 Belopp 
eller i % 
av BNP 

Miljon
er 
krono
r eller 
i % av 
BNP 

Offentlig 
förvaltning 

Total offentlig 
förvaltning, 
statlig 
förvaltning, 
kommunal 
förvaltning 
och sociala 
trygghetsfond
er 

Utestående 
osäkra/nöd
lidande lån  

2010-2016 Belopp 
eller i % 
av BNP 

Miljon
er 
krono
r eller 
i % av 
BNP 

Offentliga 
bolag som 
har en skuld 
> 0,01% av 
BNP 

Total offentlig 
förvaltning, 
statlig 
förvaltning, 
kommunal 
förvaltning 
och sociala 
trygghetsfond
er 

Offentliga 
bolags 
skulder 
samt därav 
finansiella 
bolag och 
övriga och 
de som 
redovisat 
förlustresul
tat 

2013-2016 I % av 
BNP 

I % av 
BNP 

Offentlig 
förvaltning 

Offentligt 
ägda bolag 
och 
privatägda 
bolag 

Icke-
finansiella 
bolag och 
finansiella 
bolag 

2010-2016 I % av 
BNP 

I % av 
BNP 

Beträffande måttenhet skiljer det mellan vad som publiceras på SCB:s 
webbplats och vad som rapporteras till Eurostat i en del fall. Där det 
står ”Miljoner kronor eller i % av BNP” i tabellen ovan avser 
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”Miljoner kronor” rapporteringen till Eurostat medan ”i % av BNP” 
avser det som publiceras på SCB:s webbplats. 

Offentlig förvaltning definieras såsom det görs i regelverket för 
nationalräkenskaperna ENS 2010: Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska Unionen. 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Tidsplanen följer ett givet schema i form av att månadsutfall ska 
publiceras senast före utgången av nästkommande månad, 
kvartalsutfall senast före utgången av nästkommande kvartal, 
årsuppgifter för garantier, offentlig-privat samverkan och 
obetalda/nödlidande lån ska alla publiceras senast den sista oktober 
året efter referensår medan resten av årsuppgifterna ska publiceras 
senast den sista december året efter referensår. Metodredovisningen 
som förklarar skillnaderna mellan budgetuppgifter enligt direktivet 
och utfallet enligt nationalräkenskaperna publicerades för första 
gången i december 2013 och uppdateras sedan löpande i samband 
med större förändringar.  

Publicering på SCB:s webbplats samt rapportering till EU-
kommissionen (Eurostat) sker enligt gällande rapporteringskrav. 
Månadsuppgifter 12 gånger per år, kvartalsuppgifter 4 gånger per år 
och årsuppgifter 1 gång per år. 

Publicering sker under ämnesområdet nationalräkenskaper på SCB:s 
webbplats www.scb.se/NR0111 månads-, kvartals- och årsvis 
beroende på vilka uppgifter som avses. Leverans till Eurostat sker 
enligt bestämd leveransplan vilket dock kan skilja lite jämfört med 
publiceringsdatumen på webbplatsen. 

Presentationen sker dels genom tabeller på SCB:s webbplats och dels 
genom förklarande text såsom metodbeskrivningar m.m. 

1.4 Dokumentation och metadata 
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och 
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK). 

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Kvalitetsdeklarationen. 

Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i 
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/NR0111. 

Utöver det finns dokumentation av månads- och kvartalsuppgifterna 
publicerade på SCB:s webbplats enligt uppställda kriterier av 
Eurostat (anges explicit inom Council Directive 2011/85/EU). 

2 Uppgiftsinsamling 
Populationen är offentlig förvaltning i Sverige avgränsad enligt 
regelverket för nationalräkenskaper. Offentlig förvaltning består av 
statlig förvaltning, kommunal förvaltning (kommuner och landsting) 
samt sociala trygghetsfonder. Insamling sker månadsvis, kvartalsvis 

http://www.scb.se/nr0111
http://www.scb.se/NR0111
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eller en gång per år beroende på område. Marginell bearbetning sker 
och i de flesta fall samlas uppgifterna in såsom de publiceras och 
rapporteras till Eurostat. 

2.1 Ram 
Populationen är total offentlig förvaltning i de fall där offentlig 
förvaltning avses. I vissa fall avses offentligt ägda bolag och då är 
populationen samtliga offentliga bolag med hänsyn taget till de 
restriktioner som finns angivet i EU-direktivet (ex. att det bara ska 
ingå skulder som överstiger 0,01 % av BNP). Populationen är 
avgränsad enligt definitionen i nationalräkenskaperna som följer 
regelverket Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet 
(ENS 2010) enligt EU-förordning 549/2013. 

Objekt är alla undersökta enheter, vilket är detsamma som 
populationen, förutom i undantagsfall där det sker urval (i ett enda 
exempel för kvartalsstatistiken för kommunal förvaltning). 

Uppgifterna har således en tydlig avgränsning av dels offentliga 
enheter (offentlig förvaltning) och dels offentligt ägda bolag. 
Avgränsning sker enligt de definitioner som gäller för 
nationalräkenskaperna. Klassificeringsarbete avseende detta 
genomförs årligen. 

Beträffande budgetuppgifter bedöms övertäckning endast existera i 
undantagsfall. Övertäckning i de fall tidigare omklassade bolag 
ändrat inriktning av verksamheten till marknadsproduktion och inte 
längre styrs och kontrolleras av offentliga enheter. Det kommer dock 
att upptäckas i den ordinarie statistikproduktionen inom 
nationalräkenskaperna men under en tid kan de ingå trots att de inte 
ska det. Undertäckning kan dock förekomma i de fall övriga 
offentliga enheter ännu inte analyserats och klassificerats korrekt. 
Likaså påverkar en sämre kvalitet i SCB:s Företagsregister eftersom 
det är de offentligt ägda bolagen som studeras i första hand och 
studeras huruvida de ska ses som offentliga enheter eller inte. Ett mer 
intensifierat klassificeringsarbete genomförs årligen. 

Uppgifter för offentligt ägda bolag som redovisas årligen 
förekommer det både över- och undertäckning. Här är det helt 
avgörande att kvaliteten i SCB:s Företagsregister är hög. Analyser har 
gjort gällande att det finns en viss övertäckning vad gäller offentligt 
ägda bolag. Arbete med att minska övertäckningen pågår. Årligen 
genomförs ett arbete med att gå igenom offentliga bolag för att 
upptäcka felaktigheter. Osäkerhet till följd av över- och 
undertäckning ser ut att minska för varje år till följd av denna årliga 
genomgång. 

2.2 Urval 
Angående budgetuppgifter för kommunal förvaltning delas dessa 
upp i en del som avser utfall vilket utgörs av de drygt 80 största 
primärkommunerna samt samtliga landsting och regioner medan 
resterande enheter inom primärkommunal förvaltning särredovisas 
då dess uppgifter estimeras. Här används således en cut-off-gräns där 
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de mindre primärkommunernas resultat räknas upp med hjälp av 
information från de största urvalsundersökta primärkommunerna. 

Övriga uppgifter (månad, kvartal eller år) baseras på totalunder-
sökning. 

2.3 Mätinstrument 
Insamling sker dels via elektronisk insamling av uppgifter i Excel-
format via en standardiserad och automatiserad insamlingsprocedur 
(via så kallad FTP-server) där samma uppgifter som efterfrågas i de 
slutliga månadstabellerna också samlas in. Kvartalsuppgifter för 
kommuner och landsting sker inom det ordinarie arbetet med 
kvartalsvisa nationalräkenskaper. Årliga tabeller avseende tilläggs-
information om offentligt åtagande, risk och ägande sker dels genom 
insamling av information och uppgifter via offentlig redovisning i 
form av årsredovisningar samt från redan befintligt statistik inom 
nationalräkenskaperna. Uppgifterna samlas in såsom de sedan 
publiceras inom direktivet. 

2.4 Insamling 
Insamling av uppgifter sker genom direkt insamling av uppgifter 
från aktuella undersökningsobjekt där en del sker genom 
direktinsamling medan andra via andra statistikprodukter och 
undersökningar.  

Insamling av budgetuppgifter månadsvis för statlig förvaltning sker 
det genom en leverans av sammanställda uppgifter från ESV. 
Leveransen sker elektroniskt via en FTP-server på SCB och filen är en 
standardiserad Excel-fil. Uppställningen av uppgifter följer helt och 
hållet utseendet i de tabeller som slutligen publiceras. Uppgifterna 
publiceras även av ESV själva förutom några få kompletteringar 
beträffande så kallade ”övriga statliga enheter” som inte är 
förvaltningsorgan/myndigheter. 

Insamling av månadsuppgifter för sociala trygghetsfonder sker dels 
genom samma insamling som för staten, vilket avser uppgifter för 
Pensionsmyndigheten, och dels genom direktinsamling från AP-
fonderna. Uppgifterna lämnas på samma sätt som för staten, dvs. via 
standardiserad Excelenkät och uppgifterna levereras in till SCB 
elektroniskt via en FTP-server. Uppgifterna avser de uppgifter som 
publiceras men på mer detaljerad nivå vilket gör att de summeras i 
bearbetningen på SCB. 

Insamling av kvartalsutfall för kommunal förvaltning sker inom det 
ordinarie arbetet med kvartalsvisa nationalräkenskaper. Ingen 
ytterligare insamling sker. 

Beträffande övriga uppgifter som samlas in årligen sker det på lite 
olika sätt. Garantier samlas in via en annan statistikinsamling inom 
national-räkenskaperna vilket är Offentliga förvaltningens sparande 
och brutto-skuld enligt EU:s konvergenskriterier. Obetalda/Nöd-
lidande lån för statlig förvaltning sker genom samarbete med 
Ekonomistyrningsverket och deras redovisning samt till viss del 
kompletterat med officiella uppgifter från årsredovisningar. För 
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kommunal förvaltning samlas uppgifter in via insamling av 
kommuner och landstings tillgångar och skulder vilket är en källa för 
Finansräkenskaperna på SCB, dvs. ingen ytterligare insamling. 
Offentliga bolags skulder samt tillgång/ägandet av den offentliga 
förvalt¬ningens bolag hämtas registeruppgifter från SCB:s offentligt 
ägda register. Registret sammanställs utifrån andra EU-krav och 
sammanställs en gång per år. I direktivet anges att uppgifterna ska 
stämma med de i registret, dvs. ingen ytterligare insamling sker. 

Mätfel anses vara av mindre betydelse men kan förekomma i de fall 
uppgifter samlas in separat för just direktivet såsom direktinsamling 
från AP-fonder. I övrigt kan mätfel finnas i respektive underlag som 
baseras på andra statistikprodukter och redovisas då inom respektive 
statistikprodukt och undersökning. 

Svarsbortfall anses vara marginell. 

2.5 Databeredning 
Då uppgifterna samlas in för att motsvara kraven i direktivet sker 
ingen ytterligare bearbetning av uppgifterna förutom uppräkning av 
de mindre enheterna inom kommunal förvaltning. 

3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

Då uppgifterna samlas in för att motsvara kraven i direktivet sker 
ingen ytterligare bearbetning av uppgifterna förutom uppräkning av 
de mindre enheterna inom kommunal förvaltning. Nedan present-
eras hur sammanställning av månads- och kvartalsuppgifter går till. 
Övrigt resultat i form av årstabeller tas fram från andra grundkällor 
på det sätt som det efterfrågas i direktivet och ingen ytterligare 
bearbetning görs mer än en ren sammanställning i de tabeller som är 
framtagna av Eurostat. 

Statlig förvaltning: 

I statlig förvaltning ingår samtliga statliga myndigheter samt ett antal 
övriga statliga enheter. Statsbudgeten är en plan för de statliga 
myndigheternas inkomster och utgifter som fastställs och godkänns 
av Riksdagen. Alla transaktioner påverkar saldot och definieras som 
en inkomst eller utgift för staten. Budgetsaldot är skillnaden mellan 
totala inkomster och totala utgifter. Det totala budgetsaldot är kassa-
mässigt och räknas fram av Riksgälden som en del i statsskulds-
förvaltningen. Budgetsaldot är också lika med statens lånebehov med 
omvänt tecken. Inga skattningar och uppräkningar i huvudkällan för 
statens budget används. Månadsutfallet för statens budget bygger på 
rent kassamässigt utfall. 

De övriga statliga enheterna är enheter som finansieras och kontrol-
leras av statliga myndigheter utan att själva vara myndigheter. Dessa 
ingår också i statlig förvaltning. För närvarande estimeras 
månadsuppgifter för dessa baserat på information i senaste bokslutet. 
Men insamling av kvartalsuppgifter för nationalräkenskaperna är 
under uppbyggnad. 
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Kommunal förvaltning: 

I Sverige finns det 290 kommuner, 184 kommunalförbund och 20 
landsting samt ytterligare cirka 90 kommunal- och landstingsägda 
bolag som klassas inom total kommunal förvaltning. Som underlag 
till de kvartalsvisa beräkningarna beräknas en rikstotal baserat på 
inlämnade uppgifter till kvartalsutfallet för kommuner. De kommun-
er som har färre än 30 000 invånare uppräknas med hjälp av utveck-
lingen för övriga kommuner och föregående års RS. Stockholms, 
Göteborgs och Malmös uppgifter räknas med, men är inte underlag 
för uppräkningen då deras utveckling inte anses vara representativ 
för övriga kommuner. Först beräknas en uppräkningskvot för varje 
variabel, genom att dela summa lämnade värden med summa RS, för 
inkomna kommuner. Därefter beräknas en totalsumma, per variabel, 
från RS för samtliga kommuner utom de tre ovan nämnda 
storstäderna. Slutligen multipliceras respektive variabels totalsumma 
från RS med sin uppräkningskvot, vilket ger det uppräknade helårs-
värdet. Kvartalsvärden räknas fram genom att multiplicera det 
uppräknade helårsvärdet med respektive kvartals andel av helårs-
värdet. Bortfall är ovanligt, men i de fall det existerar behandlas de ej 
inkomna kommunerna på samma sätt som de uppräknade. 

För de kvartalsvisa beräkningar för kommunalförbund används 
Räkenskapssammandrag för kommunalförbund som grundkälla. 
Dessa skrivs fram med olika utvecklingstal för att anpassas till det 
aktuella kvartalet. Löner och kollektiva avgifter skrivs fram med 
utvecklingen enligt LAPS (Lönesummor, arbetsgivaravgifter o prel. 
A-skatt m. m). Övriga värden skrivs fram med utvecklingen av köp 
av verksamhet från kommunal-förbund enligt kvartalsutfallet för 
kommuner. 

Kvartalsutfallet för landsting är en totalundersökning som används 
för beräkningar av finansiellt sparande för landstingsektorn. Under-
sökningen sammanställs och produceras av SCB. Alla landsting ingår 
i undersökningen. Enkäten innehåller uppgifter om de totala 
intäkterna och de totala utgifterna på en mer aggregerad nivå och 
följer kontoplanen för landsting: L-Bas. Skattningar används endast 
vid partiellt bortfall av någon variabel och metoden som används är 
en beräknad uppräkningskvot som bygger på tidigare inlämnade 
kvartalsuppgifter.  

Uppgifter från kommunala bolag, som ingår i kommunal förvaltning, 
baseras till viss del på estimerade belopp. Insamling av kvartals-
uppgifter undersöks och är under uppbyggnad. För 
årsberäkningarna för kommun-ägda bolag som ingår i 
primärkommunal förvaltning används uppgifter från 
standardiserade räkenskapsutdrag (SRU) kompletterat med uppgifter 
från bolagens årsredovisningar. Till de kvartalsvisa beräkningarna 
används föregående års uppgifter dividerat med fyra. För de 
landstings-ägda sjukhusbolagen som ingår i landstingens förvaltning 
används uppgifter från en förenklad variant av kvartalsutfallet. Dessa 
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uppgifter samlas in från de fyra sjukhusbolagen samt Stockholms 
läns landsting. 

Sociala trygghetsfonder: 

Här ingår Pensionsmyndigheten, de fem allmänna pensionsfonderna 
(AP-fonderna) samt holdingbolag ägda och fullständigt kontrollerade 
av AP-fonderna. De fem AP-fonderna är 1:a, 2:a, 3:e, 4:e respektive 
6:e AP-fonden. De uppgifter som AP-fonderna lämnar via enkät varje 
månad är en mindre variant av den ordinarie kvartalsenkäten som 
samlas in för att kunna beräkna nationalräkenskaperna. På månads-
basis kommer AP-fonderna att lämna uppgifter om ränteinkomster, 
erhållna utdelningar samt totala utgifter exklusive pensionsutbetal-
ningar. Inkomster och utgifter för Pensionsmyndigheten samt totala 
pensionsavgifter och totala pensionsutbetalningar sammanställs av 
ESV. Inga alternativa källor används för att komplettera budgetupp-
gifterna. Redovisningen baseras på de uppgifter som samlas in. 
Avstämning i efterhand gentemot kvartalsuppgifter samt årsupp-
gifter görs dock löpande. 

4 Slutliga observationsregister 
4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Statistikens slutliga observationsregister 

Register Registervariant Registerversion 
Nationalräkenskaper Offentliga 

budgetuppgifter 
2017 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i 
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och 
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på 
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i 
ovanstående tablå. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga registerversioner har ännu arkiverats. 

4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 
Undersökningen är relativt ny, där första undersökningsår var 2014. 
Samtliga efterfrågade uppgifter publiceras enligt de krav som står i 
direktivet (Council Directive 2011/85/EU) och som tagits fram och 
förtydligats av Eurostat. Vid internationella jämförelser noteras att 
Sverige är ett land som uppfyller kraven i Direktivet med en enda 
reservation för en icke heltäckande bild av offentlig-privat samver-
kan. Den delen ses för närvarande över beträffande kommunal 
förvaltning.

https://www.h6.scb.se/metadata/
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