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1. Tidsseriens – eller statistikområdets innehåll

Namn på tidsserien el.
statistikområdet
Innehåll i tidsserien

Regional- och nationalräkenskapsstatistik for Öresundsregionen

Tidsserierna innehåller några av de viktigaste nationalräkenskapsvariablerna för
Öresundsregionen samt för Danmark och Sverige totalt. Variablerna är BRP
(bruttoregionprodukt), BRP per invånare, BRP per sysselsatt, medelbefolkning,
förädlingsvärde, sysselsatta, löner och kollektiva avgifter (i inhemsk produktion) samt
löner och kollektiva avgifter (till inhemska hushåll). Dessutom publiceras variablerna
fasta bruttoinvesteringar, kapitalförslitning och produktionsvärde på nationell nivå.

2. Databaser/källor
Danska källor

Bruttoförädlingsvärde och BNP/BRP
De regionala beräkningarna av bruttoförädlingsvärde är i stort baserat på samma källor
som används vid de nationella beräkningarna.
De viktigaste källorna till beräkning av regionalfördelat bruttoförädlingsvärde är:
Räkenskapsstatistik för privata sektorn, exklusive jordbrukssektorn
Jordbrukets bruttofaktorinkomst, regionalfördelat
Databasen för integrerade offentliga räkenskaper (DIOR)
Momsstatistik
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAS)
Forsknings- och utvecklingsstatistik
Anställda i Företag
Därutöver används kvantitativa indikatorer inom till exempel några av
transportbranscherna där information om antal passagerare används till att
regionalfördela bruttoförädlingsvärdet. För bygg- och anläggningsindustrin används
information om avslutade kvadratmeter från Bygg- och Bostadsregistret samt
information om enskilda projekt inom anläggningsindustrin.
Branschen utvinning av olja, gas och mineraler fördelas till regionen kallad ”uden for
region” då alla aktiviteter förknippade med utvinning av olja och gas sker i Nordsjön.
Beräkningen av bruttoförädlingsvärde görs avseende nationalräkenskapernas mest
detaljerade branschnivå som totalt uppgår till 117 branscher. För de branscher som
fördelas med regionala nycklar, fördelas produktionsvärde och insatsförbrukning var för
sig.
Vid beräkningen av förädlingsvärden till fasta priser används nationella deflatorer då
inga regionala prisindex finns att tillgå. Produktionsvärde och insatsförbrukning

deflateras var för sig, vilket innebär att regionala skillnader i produktionsprocessen
medräknas i implicitindex. Denna metod kallas för dubbeldeflatering.
BRP beräknas genom att nationell BNP fördelas proportionellt med det totala
förädlingsvärdet för varje enskild region.
Bruttoförädlingsvärde och BRP regionalfördelas till det arbetsställe där produktionen
äger rum, och innefattar därmed också det värde som gränsarbetare bidrar med.

Sysselsättning
Den viktigaste källan för regionalfördelningen av sysselsatta är registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik (RAS), som anger sysselsättningen per november respektive år.
Också personer som arbetar utomlands (gränspendlare) är inkluderade i fördelningen.
I branscherna bygg- och anläggning, luftfart samt utvinning av olja, gas och mineraler
fördelas sysselsättningen med samma indikator som används till att fördela
bruttoförädlingsvärdet.
Nationalräkenskapernas sysselsättningsberäkningar baseras på Arbetstidsräkenskaper
(ATR). ATRs uppdelning av sysselsatta är i sin tur baserad på RAS samt
konjunkturkällor för att beskriva utvecklingen över året. Gränsarbetare är medräknade i
de nationella beräkningarna.

Löner och kollektiva avgifter (i dansk produktion)
Den regionala fördelningen av löner och kollektiva avgifter (i dansk produktion) är
baserat på anställda i företags fördelning av lönesummor. För de branscher som
domineras av offentliga ej marknadsmässiga aktiviteter används räkenskapsuppgifter
från DIOR. För branscherna bygg- och anläggning, luftfart samt utvinning av olja, gas
och mineraler fördelas löner och kollektiva avgifter med samma aktivitetsindikator som
också används till att fördela förädlingsvärden och antal sysselsatta.
I nationalräkenskaperna beräknas löner och kollektiva avgifter med hjälp av uppgifter
från ATRs lönesummestatistik (baserat på anställda i företags lönesumma) och DIOR. I
de finansiella verksamheterna utnyttjas räkenskapsuppgifter.

Löner och kollektiva avgifter (till danska hushåll)
Källan till regionalfördelning av löner och kollektiva avgifter (till danska hushåll) är
inkomststatistiken.
I de nationella beräkningarna beräknas löner och kollektiva avgifter (till danska hushåll)
som löner och kollektiva avgifter (i dansk produktion), tillagt lön från utlandet till
Danmark och fråndraget lön från Danmark till utlandet. Källan till lön från och till
Danmark är Betalningsbalansstatistiken.

Fasta bruttoinvesteringar
De nationella beräkningarna av fasta bruttoinvesteringar är baserat på följande källor:
– Jordbruksstatistik
– Databasen för integrerade offentliga räkenskaper (DIOR)
– Räkenskapsstatistik för offentliga verksamheter
– Forsknings- och utvecklingsstatistik
– Bygg- och bostadsregistret
– Ombyggnadsindex
– Varustatistik för industrin
– Produktstatistik för IT-sektorn
– Statistik för utrikeshandeln
– Räkenskapsstatistik för den privata sektorn

–
–
–
–

Mediestatistik
Bilregistret
Fartygsregistret
Flygregistret

Kapitalförslitning
Kapitalförslitningen (avskrivningar) beräknas endast nationellt och beräknas med hjälp
av antaganden om den förväntade livslängden för kapitalvaror och avskrivningsprofiler.

Övrig information
Ytterligare information om de statistikkällor som används i de danska
nationalräkenskaperna hittas i respektive kvalitetsdeklaration. Länkar till
kvalitetsdeklarationerna återfinns på sidan 9.

Svenska källor

Förädlingsvärde och BNP/BRP
Vid framställning av regionala räkenskaper är man beroende av nationalräkenskaper och
regional statistik. Så långt som det är möjligt används motsvarande statistikkällor för de
regionala räkenskaperna som i nationalräkenskaperna. De indikatorer och källor som
används för att beräkna regionala förädlingsvärden är baserade på data knutna till hur
produktionen fördelar sig geografiskt.
De viktigaste källorna för beräkning av regionala förädlingsvärden är:
-

Företagens ekonomi (FEK)
Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)
Räkenskapssammandrag avseende kommunala myndigheters ekonomi
Forsknings- och utvecklingsstatistik

Vidare är Företagsdatabasen (FDB) indirekt en viktig källa för de regionala
räkenskaperna då den dels fungerar som en urvalsram och dels som basregister där man
hämtar information avseende företagen till andra register inom SCB.
Därutöver används ett flertal källor avseende specifika branscher. Till exempel används
statistik avseende antal passagerare och gods för transportbranscherna sjöfart och
luftfart. Andra exempel är ekonomiska kalkyler för jordbruk och skogsbruk,
energistatistik, fastighetstaxeringsregistret och registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(RAMS).
Alla beräkningarna görs avseende den mest detaljerade regionala nivån som är
kommunnivå. Vidare görs beräkningarna för 67 branschaggregat i de sektorer aktivitet
förekommer. Underlagen för de regionala beräkningarna utgör indikatorer för andelar
av förädlingsvärden för fördelning på kommunal nivå. Summan av regionernas
bruttoregionprodukt (BRP) blir summan för riket (BNP), och summa bransch i de
regionala räkenskaperna ger summa bransch för riket.
Vid beräkningen av förädlingsvärden till fasta priser används nationella prisindex då
ingen regional prisstatistik finns att tillgå. Förädlingsvärden deflateras länsvis och för
varje bransch. Metoden som används är enkeldeflatering.

Sysselsättning
Den viktigaste källan för fördelning av medelantalet sysselsatta till bransch och region
är registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), som anger sysselsättningen per
november respektive år. I denna undersökning finns möjligheter att göra regionala
redovisningar för antalet sysselsatta efter såväl arbetsplatsens belägenhet
(dagbefolkning) som bostadens belägenhet (nattbefolkning). Det innebär, med
anledning av arbetspendling, att inga justeringar av antalet sysselsatta i olika regioner
behöver göras. Även utländska inkomsttagare i svensk produktion ingår i statistiken.

Nationalräkenskapernas huvudkälla för att beräkna medelantalet sysselsatta för den
totala ekonomin är Arbetskraftsundersökningarna (AKU), dock med vissa justeringar
för att anpassas till nationalräkenskapernas definition. För de bransch- och sektorvisa
skattningarna används även RAMS och konjunktur- och strukturstatistik för löner
avseende privat, kommunal, landstingskommunal och statlig verksamhet.

Löner och kollektiva avgifter (i svensk produktion)
Den regionala fördelningen av löner och kollektiva avgifter (i svensk produktion) är
baserad på kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM). Registret bygger på
administrativt material reglerat av skattelagstiftningen och innebär att den som betalat
lön, arvode, andra ersättningar eller skatteförmåner som utgör skattepliktig inkomst av
tjänst skall lämna in kontrolluppgifter. Utbetalaren har även skyldighet att lämna
uppgifter om arbetsställenummer, vilket medför att man kan specificera de utbetalade
beloppen till rätt region. Dessutom kompletteras registret med uppgifter från
Företagsregistret om det utbetalande företagets institutionella sektorkod och näringsgren
samt arbetsställets näringsgren och kommunkod.
Den huvudsakliga källan i nationalräkenskaperna är LSUM. För de bransch- och
sektorvisa beräkningarna används FEK samt uppgifter från Ekonomistyrningsverket och
räkenskapssammandrag för de kommunala myndigheterna.

Löner och kollektiva avgifter (till svenska hushåll)
Källan till regionalfördelningen av löner och kollektiva avgifter (till svenska hushåll) är
inkomst- och taxeringsregistret.
De nationella beräkningarna av löner och kollektiva avgifter (till svenska hushåll) består
av löner och kollektiva avgifter (i svensk produktion), tillagt lön från utlandet till
Sverige och fråndraget lön från Sverige till utlandet. Källan till lön från och till Sverige
är Betalningsbalansen.

Fasta bruttoinvesteringar
Några av nationalräkenskapernas källor för att beräkna fasta bruttoinvesteringar är:
-

Investeringsenkäten
Företagens ekonomi (FEK)
Uppgifter från Ekonomistyrningsverket
Räkenskapssammandrag för kommunala myndigheter
Forsknings- och utvecklingsstatistik
Statistik för utrikeshandeln
Finansmarknadsstatistik
Jordbruk- och skogsbruksstatistik
Bygg- och bostadsstatistik
Bilregistret

Kapitalförslitning
Kapitalförslitning beräknas endast nationellt och beräknas med hjälp av den förväntade
livslängden för kapitalvaror och avskrivningsprofiler.

Övrig information
Ytterligare information om de statistikkällor som används i de svenska
nationalräkenskaperna hittas i respektive dokument till statistiken. Länkar till
dokumenten återfinns på sidan 10.

Jämförbarhet

Metoderna för beräkning av national- och regionalfördelade bruttoförädlingsvärden och
BNP i Sverige och Danmark är jämförbara, då beräkningarna i de flesta fall är baserade
på jämförbara källor. I de regionala beräkningarna förekommer det dock en
metodskillnad när det kommer till att regionalfördela bruttoförädlingsvärden i byggoch anläggningsbranschen. I Danmark används indikatorer för bygg- och
anläggningsaktiviteter för att fördela ut produktionen på regioner. I Sverige utnyttjas
räkenskapstal. I Danmark fördelas produktionen för bygg- och anläggning till den
region där produktionen finner stöd, medan produktionen i Sverige fördelas till
verksamhetens arbetsställe.
Metoderna för fastprisberäkning av regionala förädlingsvärden skiljer sig åt mellan
Danmark och Sverige. Danmark använder sig av dubbeldeflatering vilket innebär att
produktionen deflateras med produktionsprisindex och insatsförbrukningen med
relevanta prisindexar i relation till de varor och tjänster som använts. I Sverige utnyttjas
enkeldeflatering vilket innebär att förädlingsvärdet deflateras. Beräkningar på dansk
data visar att skillnaden i metod endast har en liten påverkan sett till
volymförändringstalen för förädlingsvärdet för den totala ekonomin. På branschnivå
uppkommer dock skillnader mellan volymförändringstalen för de två metoderna där
framförallt tillverkningsindustrin uppvisar större differenser för enskilda år. Trots detta
är effekten begränsad och de genomsnittliga volymförändringstalen för hela
tidsperioden förblir relativt oförändrade.
För mer information om jämförbarheten mellan metoderna som används till att
regionalfördela bruttoförädlingsvärden i Danmark och Sverige, se ”The possibilities of
expanding the regional accounts statistics of the Örestat region”.
Källorna som används till att beräkna den nationella sysselsättningen i Danmark
respektive Sverige är icke jämförbara. I Danmark används ATR, som huvudsakligen är
baserad på registerdata, medan huvudkällan i Sverige är Arbetskraftsundersökningen
(AKU). AKU är däremot ett pålitligt estimat för antal sysselsatta och de nationella
sysselsättningstalen för Danmark och Sverige är jämförbara.
Den registerbaserade arbetsmarknadsstatisken som används för att regionalfördela
medelantalet sysselsatta i Danmark och Sverige är jämförbara.
Beräkningarna av löner och kollektiva avgifter baseras i båda länderna på administrativa
register och statistiken är därmed jämförbar.
Källor och metoder vid beräkning av fasta bruttoinvesteringar och kapitalförslitning
(avskrivningar) är jämförbara.

3. Populationen (statistiska begrepp)
Allmänt om populationen –
ev. fördjupning av innehåll

Nationalräkneskaperna utarbetas i överenstämelse med definitionerna i EU:s ”Det
Europeiska Nationalräkneskapssystemet – ENS2010”, som är baseret på ”System of
National Accounts 2008” (SNA2008). De regionala nationalräkneskaperna utarbetas i
överenstämmelse med EU:s ”Manual on regional accounts methods”.
Avgränsning av den nationella ekonomin
Den nationella ekonomin består av enheter som har sin ekonomiska hemvist inom
landets ekonomiska territorium. Dessa enheter kallas för inhemska enheter.
Begreppet ekonomiskt territorium betyder:
1.

Det geografiska territorium som administreras av en regering och inom vilket
personer, varor, tjänster och kapital rör sig fritt

2.

Alla frizoner inkluderande frihamnslager och fabriker under tullkontroll

3.

Det nationella luftrummet, territorialvattnen och kontinentalsockeln på
internationellt vatten över vilken landet åtnjuter exklusiva rättigheter

4.

Territoriella enklaver (t.ex. ambassader och konsulat i utlandet)

5.

Fyndigheter av olja, naturgas etc. på internationellt vatten utanför landets
kontinentalsockel, vilka drivs av inhemska enheter

En enhet har ett ekonomiskt intresse i ett land såtillvida den är placerat innanför landets
i fråga ekonomiska territorium, och utövar eller har för avsikt att utöva ekonomiska
aktiviteter och transaktioner i en betydande omfattning under en period om minst ett år.
Inom regionalräkenskaperna kan det ekonomiska territoriet delas in i regionala territorer
och det utomregionala territoriet. Det regionala territoriet omfattar punkt 1 och 2 ovan,
och det utomregionala territoriet omfattar punkt 3 till 5. Aktiviteter som kan hänföras
till det utomregionala territoriet redovisas i regionen kallad ”Extra-region”.

Nationalräkenskapernas produktionsbegrepp
Nationalräkenskaperna omfattar all produktiv verksamhet inom det ekonomiska
territoriet med undantag för aktiviteter som omfattar helt naturliga processer. Helt
naturliga processer, utan inslag av mänsklig inblandning eller styrning, såsom t.ex.
opåverkad tillväxt av fiskebestånd, räknas således inte som produktion.
I nationalräkenskaperna ingår den svarta ekonomin. Då dessa aktiviteter inte ingår i
registerstatistiken görs ett tillägg för svart produktion, lön och antal sysselsatta.
Hushållens produktion av varor för egen räkning ingår också i nationalräkenskapernas
produktionsbegrepp, om produktionen är av betydelse. Ett hushålls produktion av
tjänster är inte medräknade om de produceras och konsumeras inom samma hushåll.
För icke marknadsmässiga aktiviteter beräknas produktionsvärden från inputsidan, dvs.
som summan av löner och kollektiva avgifter, insatsförbrukning i produktionen, övriga
produktskatter minus produktsubventioner och kapitalförslitning.

Förädlingsvärden och BNP
Bruttoförädlingsvärden är lika med produktionsvärden till baspris minus
insatsförbrukning. Baspriser erhålls genom att dra bort produktskatter (t.ex. moms och
punktskatter) och lägga till produktsubventioner värderat till marknadspris. BNP är lika
med bruttoförädlingsvärden värderat till marknadspris, det vill säga
bruttoförädlingsvärden plus produktskatter minus produktsubventioner.

Antal sysselsatta
Nationalräkenskapernas definition för sysselsatta omfattar egna företagare och anställda
inklusive tillfälligt frånvarande (ledighet och strejk) som är anställda i inhemska
enheter. Därmed räknas även personer in som bor i ett annat land men som är anställd
av en inhemsk enhet. Personer som bor i landet, men som arbetar utomlands är dock
inte inkluderade. En person som är sysselsatt inom flera verksamheter ingår endast med
sin huvudsakliga sysselsättning.
Löner och kollektiva avgifter
Löner och kollektiva avgifter är lika med den totala ersättningen, kontant eller in natura,
som arbetsgivare betalar sina anställda för utfört arbete. Löner och kollektiva avgifter
består av följande delkomponenter:
– Kontanta löner
– Naturaförmåner
– Arbetsgivares faktiska kollektiva avgifter
– Arbetsgivares tillräknade kollektiva avgifter
I nationalräkenskaperna beräknas såväl löner och kollektiva avgifter som betalats ut av
inhemska arbetsgivare, som löner och kollektiva avgifter som erhållits av inhemska
anställda.

Fasta bruttoinvesteringar
Fasta bruttoinvesteringar består av inhemska producenters förvärv, minus avyttringar,
av fasta tillgångar under en given period. Fasta bruttoinvesteringar omfattar
nyinvesteringar och nettoförvärv av begagnade tillgångar. Investeringar för egen regi
ingår i de fasta bruttoinvesteringarna när de är producerade. I de fasta
bruttoinvesteringarna ingår också värdehöjande (väsentliga) förbättringar av befintliga
tillgångar, samt omkostnader förenade med leverans och förvärv av tillgångar.
De tillgångar som ingår i de fasta bruttoinvesteringarna är bl.a. följande:
– Maskiner och inventarier, däribland bl.a. datorer
– Transportmedel
– Bostäder, såväl småhus som flerbostadshus
– Övriga byggnader och anläggningar, inklusive markförbättringar inom jordbruket
– Förändringar i djurbesättningar som används år efter år i produktionen, som t.ex.
avelsdjur och mjölkboskap
– Programvaror
– Artistiska original, litteratur och konst
– Kostnader för prospektering av olja, gas och mineraler
– Krigsmateriel
– Forsknings- och utvecklingsstatistik

Kapitalförslitning
Kapitalförslitning (avskrivningar) motsvarar värdeminskningen som följer av slitage
samt teknisk och ekonomisk föråldring. Värt att notera är att nationalräkenskapernas
kapitalförslitning skiljer sig från begreppet avskrivingar som används inom
företagsbokföringen, då avskrivningar som redovisas i företagsbokföringen också kan
bestå av omvärderingar till följd av prisförändringar.
Den danska populationen

Statistiken är i överensstämmelse med de riktningslinjer som är beskrivet ovan.

Den svenska

Statistiken är i överensstämmelse med de riktningslinjer som är beskrivet ovan.

populationen

Jämförbarhet

Statistiken i Danmark och Sverige är i överensstämmelse med de riktningslinjer som är
beskrivet ovan och är därför begreppsmässigt jämförbara.

4. Variabler och sammanställning
Gemensam variabellista

Variablernas avgränsning och huvudkällor är i beskrivet i avsnitt 2 och 3. Variablerna
bruttoförädlingsvärde, produktionsvärde, löner och kollektiva avgifter (i inhemsk
produktion), fasta bruttoinvesteringar, antal sysselsatta och antal arbetade timmar
publiceras på 11 branscher, motsvarande standardgrupperingen på 10 branscher, där
branschen tillverkningsindustrin, som ingår i branschaggregatet bestående av
tillverkningsindustrin, råvaruindustrin och energibranscherna i 10-grupperingen,
redovisas särskilt. Variablerna bruttoförädlingsvärde, produktionsvärde, BNP, fasta
bruttoinvesteringar, kapitalförslitning och löner och kollektiva avgifter redovisas även i
valutakursjusterade och köpkraftjusterade värden.
Dessutom redovisas bruttoförädlingsvärden, BNP, fasta bruttoinvesteringar och
kapitalförslitningen i fasta priser (kedjade värden, 2010- priser)

Framställning av
variablerna

Framställningen av nationalräkenskaperna görs genom att i stort sett all tillgänglig
ekonomisk primärstatistik sammanställs. Hur nationalräkenskaperna faktiskt framställs
rent praktiskt finns beskrivet i publikationerna ”Nationalregnskab 2011” och
”Nationalregnskab – kilder og metoder” från 2002. Metoder för fastprisberäkning i
nationalräkenskaperna finns beskrivet i publikationen ”Nationalräkenskaper –
fastprisberegninger” från 2002.

Framställningen av regionala bruttoförädlingsvärden finns beskrivet i rapporten ” The
possibilities of expanding the regional accounts statistics of the Öresund region”.
Framställningen av övriga variabler i regionalräkenskaperna är beskrivet i avsnitt 2.
Sammanställning av
statistiken

Jämförbarhet

Svensk data sänds till Danmarks statistik, där de tillsammans med dansk data blir
valutakursomräknad, köpkraftsjusterad, aggregerad och beräknad i fasta priser. Vid
valutakursomräkningen och köpkraftsjusteringen används Eurostats publicerade
valutakurser och köpkraftspariteter. Då Eurostat inte har publicerat köpkraftspariteter
för perioden före 1995, används för perioden före 1995 köpkraftspariteter från OECD.
…

5. Tidsseriebrott
Övergripande om
tidseriebrott

Tidseriebrott i dansk data

Tidsseriebrott i svensk data

Det föreligger inte tidsseriebrott för det data som publiceras i Öresundsdatabasen. De
svenska regionalräkenskaperna är beräknade enligt ENS2010 från år 2000 och framåt
som beskrevet forneden. Till följd av detta är de regionala tabellerna före år 2000 inte
branschfördelade, och bruttoförädlingsvärden och BNP har inte beräknats i fasta priser.
Det föreligger inte tidseriebrott i den danska statistiken på den detaljeringsnivå som
publiceras i Öresundsdatabasen.
De svenska regionalräkenskaperna är beräknade enligt ENS2010 för perioden 2000 och
framåt. Nationalräkenskaperna är beräknade från år 1993 och framåt.

6. Sekretess
Sekretess

Det föreligger inte sekretessproblem då datat är aggregerat till en nivå där företag och
personer inte kan identifieras.

7. Avvikelser från annan publicerad statistik och
kvalitetssäkring
Avvikelser från annan
publicerad statistik

Datat överensstämmer med de data som är publicerad i Eurostats databas samt i
Danmarks statistiks och SCBs databaser. Öresundsdatabasen publicerar endast data för
Öresundsregionen (Region Hovedstanden, Region Sjælland og Region Skåne) totalt.

Kvalitetssäkring

Datat är baserat på redan publicerad siffror som i samband med framställan har blivit
noggrant felsökt och kontrollerat. Kvaliteten på de publicerade siffrorna är därför hög.

8. Referenstid
Generellt om referenstid

Statistikens referenstid är året, där en given transaktion har ägt rum. Sysselsättningen
och medelbefolkningen beräknas som ett genomsnitt över året.

Referenstid för de danska
variablerna

Statistikens referenstid är året, där en given transaktion har ägt rum. Sysselsättningen
och medelbefolkningen beräknas som ett genomsnitt över året.

Referenstid för de svenska
variablerna

Statistikens referenstid är året, där en given transaktion har ägt rum. Sysselsättningen
och medelbefolkningen beräknas som ett genomsnitt över året.

Jämförbarheten

Statistiken är jämförbar.

9. Uppdatering
Intervall för uppdatering
Publiceringsdatum
Mer information

Tidsserien uppdateras årligen.
Statistiken publiceras 24 månader efter referensåret.
På http://www.orestat.se/sv/offentliggorelseskalender-0 ligger publiceringskalendern.

10. Kontaktuppgifter
Förfrågningar

Danmarks Statistik: Ulla Ryder Jørgensen, urj@dst.dk, 39173673
Statistiska Centralbyrån: Jenny Lidmark, jenny.lidmark@scb.se, +46-(0)8-506 944 42

11. Länkar till relevant statistik
Danska kvalitetsdeklarationer:
Länkar till nationalräkenskapernas kvalitetsdeklarationer
Årsberäkningar nationalräkenskaperna:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/aarligtnationalregnskab--hele-oekonomien.aspx
Lön och sysselsatta:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/beskaeftigelse-loen-og-arbejdstid.aspx
Regionala räkenskaper:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/regionaleregnskaber.aspx
Länkar till källstatistikens kvalitetsdeklarationer
Räkenskapsstatistik för privata sektorn, exklusive jordbrukssektorn:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/regnskabsstatistikfor-private-byerhverv.aspx
Jordbrukets bruttofaktorinkomst:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/landbrugetsbruttofaktorindkomst.aspx
Räkenskaper för offentlig förvaltning och tjänster
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/regnskaber-foroffentlig-forvaltning-og-service-2013.aspx
Momsstatistik:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/firmaernes-koebog-salg---momsstatistik--.aspx
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/registerbaseretarbejdsstyrkestatistik.aspx
Anställda i företag:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/erhvervsbeskaeftig
elsen.aspx
Statistik om byggverksamhet:

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/byggevirksomhede
n.aspx
Arbetade timmar:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/det-aarlige-og-detkvartalsvise-arbejdstidsregnskab.aspx
Inkomststatistik:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/indkomststatistik.as
px
Betalningsbalansen:
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/betalingsbalance.as
px

Svenska dokument om statistiken:
Årsberäkningar nationalräkenskaper:
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0102/_documents/ESA95%20GNI%20INVENTOR
Y.pdf
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/_dokument/NR0103_BS_2012_SB_140917.pd
f
Regionala räkenskaper:
http://www.scb.se/statistik/NR/NR0105/_dokument/NR0105_DO_2012_150122.pdf
Länkar till övrig statistik.
Företagens ekonomi:
http://www.scb.se/Statistik/NV/NV0109/_dokument/NV0109_BS_2012.pdf
Arbetskraftsundersökningen:
www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/AM0401_BS_2012.pdf
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik:
http://www.scb.se/ Statistik/AM/AM0207/_dokument/AM0207_BS_2012.pdf
Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik:
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0302/_dokument/AM0302_BS_2012.pdf
Räkenskapssammandrag för kommunala myndigheter:
http://www.scb.se//Statistik/OE/OE0107/_dokument/OE0107_BS_2012.pdf
Betalningsbalansen:
http://www.scb.se/Statistik/FM/FM0001/_dokument/FM0001_BS_2012.pdf

