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Lite bakgrund… 

• 2014 var tidsåtgången för uppgiftslämnandet     
603 000 timmar (en minskning med 14 000 timmar 
jmf med 2013), varav: 

• 517 000 timmar avsåg företag och organisationer 
 

• Den totala kostnaden för uppgiftslämnandet 2014 
har beräknats till 459 mnkr (en minskning med 10 
mnkr), varav:  

• 403 mnkr avser kostnaden hos företag och 
organisationer  

 

• Mellan 2012-2014 har tidsåtgången minskat med 
2,7 procent. 

 



Lite bakgrund… 

• Antal undersökningar ca 145, varav: 

• 68 månad 

• 20 kvartal 
 

• Antal företag som är med i minst en undersökning: 

160 944 st. vilket är 16 % av företagen i FDB.  
 

• Antal företag som är med i endast en 

undersökning:  101 910 st. vilket är 63% av 

företagen som ingick i minst en undersökning. 
 

• 1 401 företag är med i fler än 15 undersökningar. 

 



De mest tidskrävande 

undersökningarna 
 

• Intrastat 168 000 
 

• Kortperiodisk lönestatistik, privat sektor 30 000 
 

• Omsättning 29 000 
 

• Inkvarteringsstatistiken 27 000 
 

• Företagens ekonomi 27 000 
 

• Utrikeshandel med tjänster 15 000 
 

• Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 14 000 
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      Antal uppgiftskrav, 1 318 st 



 

      95 968 358 ärenden år 2012  

2015-05-11 

Arbetsförmedlingen 
1 593 515 

Bolagsverket 
940 423 

Försäkringskassan 
7 448 078 

Jordbruksverket 
1 154 736 

Kronofogdemyndigheten 
1 713 118 

Livsmedelsverket 
5 631 

SCB 
832 941 

Skatteverket 
72 873 567 

Skogsstyrelsen 
68 299 

Tillväxtverket 
51 399 

Trafikanalys 
8 806 

Trafikverket 
168 093 

Transportstyrelsen 
3 785 384 

Tullverket 
5 324 368 



SCBs förenklingsarbete 

 

SCBs förenklingsarbete handlar om att: 

• Dialog med användare om mängden information 

som efterfrågas 

• underlätta själva insamlingen – dvs sättet vi samlar 

in uppgifterna på 

 

För att förenkla insamlingen behöver vi arbeta 

mycket mer med automatisk överföring av data, 

administrativa data och Big Data. 



Vilken hjälp behöver SCB för att 

komma vidare? 
 

• Det behövs överblick och samordning över hela 

regelförenklingsarbetet. 

• Stöttning i anslutning till svensk e-legitimation och 

Mina meddelanden. 

• Driv på arbetet med XBRL. 

• Anslutning till uppgiftslämnarutredningens förslag. 

• Finansiering av data som behövs av flera 

myndigheter. 

 


