
 

Sektorindelningen 2012 och arbetsgivarsektorn i 
arbetskraftsundersökningen 

Fr.o.m. början av år 2020 har man i arbetskraftsundersökningen tagit i bruk Sektorindelningen 2012 i 

tillämpliga delar. Statistikcentralen har fattat beslut (dnr TK-41-444-19) om att ta i bruk 

Sektorindelningen 2012 i enheten för befolknings- och välfärdsstatistik. Målet är att förenhetliga 

klassificeringarna i och kvaliteten på statistikproduktionen samt att öka statistikuppgifternas 

jämförbarhet. Gemensamt för individstatistiken är indelningen i kommunsektorn, staten och den 

privata sektorn. 

Sektorindelningen 2012 ersätter arbetskraftsundersökningens nuvarande nationella tillämpning av 

klassificeringen av arbetsgivarsektor. När uppgiften om arbetsgivarsektorn bildas används 

företagsregistrets sektoruppgift. För innehållet i sektorindelningen ansvarar enheten för ekonomi- och 

miljöstatistik vid Statistikcentralen och för den praktiska tillämpningen företagsregistret i enheten för 

datainsamling. 

Den nya klassificeringen har tagits i bruk fr.o.m. januari 2020. De första arbetsgivarsektoruppgifterna 

enligt den nya klassificeringen publiceras 23.4.2020. Uppgifterna enligt den nya och den gamla 

klassificeringen är inte helt jämförbara med varandra. Som jämförelse publiceras statistikårets och 

jämförelseårets uppgift om arbetsgivarsektor enligt den nya klassificeringen i tabellbilagorna för 

månads- och kvartalspublikationerna år 2020. 

Arbetskraftsundersökningens tidigare indelning av arbetsgivarsektorn i privat och offentlig sektor 

baserade sig på företagsregistrets uppgift om typ av ägare. Arbetskraftsundersökningens 

slutledningsregler var komplicerade och felbenägna. Därför tillämpade man inte definitionen till alla 

delar. Kommunernas och samkommunernas företag klassificerades till kommunsektorn, även om de 

enligt definitionen borde ha klassificerats till den privata sektorn. 

Den nya klassificeringen baserar sig direkt på företagsregistrets sektoruppgift som alla arbetsplatser i 

företagsregistret är försedda med. Detta minskar behovet av manuell klassificering och eventuella fel 

till följd av den manuella klassificeringen. 

Nuvarande definitioner av begreppen i arbetskraftsundersökningen för den privata och den offentliga 

sektorns del är nästan oförändrade. I klassificeringen kan det dock ske förändringar ifråga om enskilda 

arbetsställen. 

Liksom tidigare fördelas uppgifterna på offentlig och privat sektor, och den offentliga sektorn indelas i 

statlig och kommunal sektor.  

Den offentliga sektorn omfattar följande undergrupper: 

• S.1311 Staten  

o S.13111 Statens budgetekonomi  

o S.13119 Övriga enheter hänförliga till staten   

• S.1313 Lokalförvaltning  

o S.13131 Kommuner  

o S.13132 Samkommuner 

http://www.stat.fi/til/tyti/kas_sv.html
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o S.13133 Ålands landskapsregering 

o S.13139 Övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning 

• S.1314 Socialskyddsfonder  

Den privata sektorn omfattar följande undergrupper: 

o S.11 Icke finansiella företag  

o S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag  

o S.14 Hushåll  

o S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer  

 

Klassen Annan eller okänd sektor omfattar klassen 

o S.2 Utlandet  

 

På basis av utredningen av materialet för år 2018 kan man uppskatta att hos omkring tre procent av 

löntagarna ändras arbetsgivarsektorns huvudgrupp. Antalet sysselsatta inom den privata sektorn ökar 

något (2 %) och antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn minskar med omkring 4 procent. 

Förändringarna beror nästan helt på att de kommun- eller samkommunägda företagen i den nya 

klassificeringen förs till den privata sektorn, medan de tidigare fördes till den offentliga sektorn. 

Mera information om Sektorindelningen 2012 finns på Statistikcentralens webbsidor för 

Sektorindelningen. 
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