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1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades. 

 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

3 Mötesanteckningar från föregående möte 

Inga synpunkter på föregående mötes mötesanteckningar. 
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4 Information från SCB och rådets medlemmar 

Harald Edquist (Ericsson Research) berättade att omorganisering 
pågår på Ericsson. Consumer & Industry Lab heter Haralds nya 
avdelning. 

Johan Samuelsson (Konjunkturinstitutet) berättade att de arbetar 
med en hållbarhetsrapport för de offentliga finanserna. En kalkyl på 
långsiktiga offentliga finanser fram till år 2100 ska tas fram. 
Prognosarbetet inför mars-prognosen påbörjas nästa vecka. Fler filer 
läggs ut fritt på KI:s hemsida. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) informerade om att en 
konjunkturrapport publicerades i januari. Torbjörn var nyligen med 
och diskuterade ekonomi i DI tillsammans med bl.a. SCB:s nya GD. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) bevakar uppgiftslämnarnas 
intressen. Det årliga samrådet med SCB skedde i Örebro. 
Förändringar som diskuterades gällde Företagens ekonomi och den 
nya undersökningen Kvartals-FEK som dock inte blir av i år. 

Förmögenhetsstatistik är under diskussion. SCB har en strategi för 
digitalisering vilket är bra. 

Marcus Widén (Finansdepartementet) berättade att en prognos 
avslutades förra veckan och en ny prognos påbörjas nästa vecka. Man 
väntar på den nya BNP-siffran. 

Anna-Kirsti Löfgren (LO) informerade om att LO:s jämlikhetsprojekt 
har börjat generera rapporter. Rapporterna Arbetsinkomsternas roll i 
inkomstfördelningen och Program för jämlik skola har nyligen publicerats 
och en rapport om jämlikhet och tillväxt är klar för publicering. Det 
pågår diskussioner mellan LO, Unionen, Svenskt Näringsliv och 
regeringen om etableringsjobb, ett slags tillfälliga anställningar för 
nyanlända och långtidsarbetslösa som nästan, men inte riktigt har 
tillräcklig kompetens för att få ett jobb. 

Torbjörn Halldin (Svenskt Näringsliv) berättade att de skickar ut en 
rekryteringsenkät vartannat år. En rapport om vad företagen önskar 
av politiken m.m. kommer i mars. En konjunkturprognos publiceras i 
april. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) nämnde att Tillväxtanalys har flyttat 
Stockholmskontoret till Torsgatan. En rapport om utländska uppköp 
har publicerats. Ett arbete om FoU i svenska multinationella företag 
pågår tillsammans med SCB. En plan för vad som ska göras de 
närmaste två åren finns tillgänglig på hemsidan. 

Anna Thoursie (Ledarna) arbetar med Ledarnas kongress som ska 
hållas i maj. Ledarnas ordförande går då i pension. 

Cecilia Hertzman (SCB) berättade att det är mycket arbete med 
GDPR. KPIF kommer att bli officiell statistik och inte längre göras på 
uppdrag av Riksbanken. 
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Det pågår arbete med RAMS på grund av de nya månadsuppgifterna 
av KU. Definitionerna måste ses över av denna anledning. SCB tittar 
på om det ska bli kvartalsvis statistik istället för årlig. 

Insamling av uppgifter till ESK (kvartals-FEK) testas på ett fåtal 
företag. Detta sker helt elektroniskt via maskin till maskin. ESK 
kommer dock inte att genomföras nästa år av budgetskäl. 

SCB hoppas på att digitala årsredovisningar ska bli obligatoriska så 
att de kan användas i större skala vid statistikframställningen. 

Elisabeth Hopkins (SCB) informerade om att Helena Kaplan blir ny 
enhetschef för NR/PRR och Jonas Edblom blir ny enhetschef för 
NR/FSR. Mats Haglund får en ny roll som sakkunnig på NR. SCB:s 
nya GD Joakim Stymne är ute och träffar personal och tittar på 
arbetet ur olika processer. 

Trots omlokaliseringen från Stockholm till Örebro minskar 
sjukfrånvaron på SCB. SCB söker nya lokaler i Stockholm till när 
hyreskontraktet går ut 2020. SCB söker lokaler tillsammans med KI 
och ESV. 

Ett arbete med öppen data pågår. Marie Haldorson går igenom vilken 
data som kan läggas ut fritt. 

Arbetet med FIBER pausades under förra året men är igång igen med 
nya tag. 

 

5 SCB-frågor 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

Punkten utgick då relevant information istället togs upp under 
föregående punkt. 

 

6 Offentlig konsumtion/produktion 
För diskussion (Maria Pettersson) 

Som uppföljning till en fråga som diskuterades på 
användarrådsmötet i september 2017 informerade Maria Pettersson 
om volymberäkningar i offentlig förvaltning.  

Volymberäkningarna började göras 2007 men data finns tillbaka till 
2002. Volymberäkningarna görs för tjänster som vänder sig direkt till 
individen. Det är främst vård, skola och omsorg som ingår. 

Det är ENS 2010 som styr men det finns också en handbok som 
beskriver hur volymberäkningarna ska genomföras. Om det finns 
volymuppgifter så ska de användas. Beräkningar enligt den gamla 
kostnadsmetoden görs fortfarande men publiceras inte. 
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För utbildning används olika volymmått (antal elevtimmar, antal 
helårsstudenter m.m.) beroende på typ av utbildning. Utvecklingen 
för de två olika metoderna är ganska lika men skiljer sig mer för vissa 
perioder. Högre lärartäthet 2016 kan vara en förklaring till en större 
skillnad mellan metoderna under den perioden. 

För sjukvård är det olika volymmått för somatisk sluten vård 
(behandlingar indelade efter ca 800 DRG-grupper, viktade efter DRG-
poäng) och primärvård, övrig somatisk vård, psykiatrisk vård, 
tandvård (antal vårdkontakter indelade efter 20 verksamhetstyper 
viktade efter nettokostnader). Det är antal utskrivningar från 
sjukvården som räknas, inte påbörjade behandlingar. I Storbritannien 
inkluderas även receptbelagda läkemedel. SCB tittar på om detta ska 
inkluderas. Här är skillnaden i utveckling mellan de båda metoderna 
betydligt större. 

För socialt skydd är det olika volymmått för äldrevård och vård och 
stöd till personer med funktionsnedsättning jämfört med 
flyktingmottagande. För det förstnämnda används antal i särskilt 
boende, antal hemtjänsttimmar, personlig assistans och korttidsvård 
viktade med kostnader enligt Räkenskapssammandrag för 
kommuner. För flyktingmottagandet (vuxenvård och sjukdom) 
används boendedygn samt handlagda ärenden viktade med 
enhetskostnad. Volymmetoden och kostnadsmetoden ger snarlik 
utveckling. 

I samband med ENS 2010 tog man bort alla kvalitetsjusteringar. 
Fördelen med volymmetoden är att man kan beräkna 
produktiviteten. Ett Grants-projekt har genomförts med syfte att ta 
fram diskussionsunderlag till Eurostat för utvärdering om att införa 
kvalitetsjusteringar igen. Studiebesök till ONS i Storbritannien och 
möten med experter på Stockholms Universitet, Göteborgs 
Universitet, SCB har genomförts. En vidareutveckling av en 
individuell beräkningsmetod har undersökts där sannolikheten att 
uppnå behörighet till gymnasieskola jämförs med faktiskt utfall. 
Differensen blir kvalitetshöjning eller minskning. Resultatet beror på 
om alla skolår inkluderas eller endast årskurs 7-9 samt om nyligen 
invandrade inkluderas eller inte. 

Slutsatser: 

 Teoretiskt sett är den individuella modellen mest lämpad. 
Längre tidsserier behövs. Gärna studier i andra länder.  

 Lägsta nivå av behörighet till nästa utbildningsnivå bör 
användas för jämförelse mellan länder. 

 Bör justeras för stora förändringar i omvärlden. Eventuella 
justeringar ska förankras med experter. 
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 Diskussion om hur många årskurser som ska justeras för 

kvalité. 

 Vi rekommenderar ytterligare studier och diskussioner inom 
området, rapporten är ett bra underlag till detta. 

Fortsättningsvis avvaktar vi resultat från Grants-projekt i Danmark 
och Nederländerna kring hälso- och sjukvård. Ytterligare analys av 
orsaker till skillnader mellan beräkningsmetoder. Vi fortsätter driva 
och bevaka området internationellt. Ytterligare förbättringar av 
kvartalsberäkningar. 

Diskussion: 

Det är svårt att avgöra vad som är en kvalitetsförändring. Det är 
problematiskt att det är stor skillnad mellan länder och att olika 
länder använder olika metoder. 

Om data finns så måste man använda volymmetoden. Sverige kan 
inte byta tillbaka till den gamla metoden nu när vi har visat att vi kan 
producera enligt volymmetoden. 

Vissa länder har tittat på att använda volymmetoden för kollektiv 
produktion men det gav inte bra resultat. 

Det är stora skillnader inom offentlig sektor som kräver olika 
metoder för kvalitetsjustering i t.ex. skola jämfört med sjukvård. 
Olika metoder för kvalitetsjustering testas i olika länder. 

Volymmetoden är bra givet att kvalitetsjusteringar görs, men detta 
görs inte och får inte heller göras. 

Insamling sker årsvis för sjukvården. För skolan är det per läsår. 

Produktiviteten kan skilja sig stort mellan kvartalen. Är det någon 
som tittar på vad det beror på? 

Handboken säger att samma metod ska användas på kvartal men det 
finns inte lika bra statistik på kvartal. 

 

7 Hushållens sparande, diskrepans mellan NR och 

FiR 
För diskussion (Torbjörn Isaksson) 

Hushållens sparande är en viktig input till analyser. Nivån på 
hushållens sparande är nu den högsta sedan mycket länge och den är 
högst i Europa. Ett problem är att hushållens finansiella sparande 
mätt i Nationalräkenskaperna och i Finansräkenskaperna visar stora 
skillnader. Hushållens finansiella sparande enligt 
Nationalräkenskaperna har de senaste åren varit högre än i 
Finansräkenskaperna. 
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Hushållens finansiella sparande mätt från den reala ekonomin och 
från den finansiella ekonomin ska visa samma sak men med olika 
beräkningsmetoder och delvis olika källor. Båda är en del av 
nationalräkenskapssystemet men man kan säga att den ena är en 
resultaträkning och den andra en balansräkning. Hushållens 
sparande är en residualpost, eller en så kallad saldopost, i 
beräkningarna. Realt sparande i hushållssektorn är främst bostäder 
och egenföretagarnas investeringar i anläggningar, maskiner och 
utrustning. 

Det är BNP-måttet som de flesta använder och där ser man ett högt 
sparande. 

SCB skulle behöva titta på primärstatistiken och undersöka vad 
orsakerna till skillnaderna är. Det pågår en utvärdering av den 
officiella statistikens kvalitet. 2005 gjordes en stor studie av 
diskrepanserna. Slutsatserna var bland annat att man ska använda 
samma källor och förbättra skattningarna av svarta löner. 

Hushållens konsumtionsutgifter är en stor del och det kan vara en 
orsak till differenser som man bör kolla närmare på. Befintlig data 
över moms, detaljhandel och handelsmarginaler tyder på att 
hushållens konsumtionsutgifter i Nationalräkenskaperna skulle 
kunna vara underskattad. Andra variabler kan också vara orsaker till 
skillnader, t.ex. hushållens reala investeringar eller hushållens 
finansiella placeringar i utlandet. 

Generellt kan man säga att det är lättare att mäta utvecklingen i 
ekonomin än den absoluta nivån på olika ekonomiska variabler, det 
är svårare att veta vad BNP i kronor är än att se vart ekonomin är på 
väg. Detta får konsekvenser för hushållens sparande eftersom det är 
direkt beroende av att nivån på BNP och hushållens 
konsumtionsutgifter är rätt. Dessutom har SCB tappat en källa som 
man tidigare hade, HBS: hushållens budget som tog fram data över 
hushållens konsumtion. 

Frågan är svår och har utretts sedan länge i Sverige. Redan på 60-talet 
pratades det om dessa diskrepanser. Alla länder har liknande 
problem och diskrepanser i det finansiella sparandet. Vissa länder är 
mer transparenta än andra med skillnaderna och problemen. 

 

8 Information från internationella möten 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

Lisa berättade att det är många diskussioner om validering och 
rapportering av data. Differenser mellan NR och BoP tas också upp 
på många möten. Eurostat vill att differenserna ska vara borta till 
2019.  
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Det är också många diskussioner om EDP. Eurostats frågor är på en 
väldigt detaljerad nivå. De får kritik för att de frågar om saker som 
inte har någon större påverkan på statistiken. Eurostat har dock fått 
bra kritik för ökad transparens. Digitalisering och globalisering är 
andra heta frågor. 

En ny omgång av arbete med Europeisk profilering är på gång och 
Sverige kommer att vara ansvarig för ett företag. 

SCB gör ett nytt försök att äska pengar till SIMSTAT. 

Arbetet med early warning system inom EU är påbörjat men Sverige 
har inte kontaktats med några frågor ännu. 

Det är många diskussioner om företagsregister och anpassning till 
statistiska enheter och profilering. Det har besluts på SCB att nya 
statistiska enheter ska införas i företagsregistret 2020. 

Rådsarbetsgruppen kommer att ta upp FRIBS i mars. 

 

9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

10 Summering 

Mötet var ett bra exempel på hur ett bra utbyte mellan användarrådet 
och SCB fungerar. SCB har varit mycket tillmötesgående vad gäller 
att uppmärksamma önskemål om ämnen som användarna vill belysa. 


