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1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades och nya deltagare hälsades välkomna. 

 

ES/NS 
Marcus Lundgren 
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2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

3 Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på föregående mötes mötesanteckningar. 

 

4 Information från SCB och rådets 

medlemmar 
Harald Edquist (Ericsson Research) berättade att det är mycket fokus på 5G 

nu och att det har blivit en positiv anda i företaget igen. Det pågår arbete kring 

vad som kommer efter 5G (5,5G) samt projekt kring ”Internet of things”. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) nämnde att de presenterade en 

konjunkturrapport den 15/9. De tror på en räntehöjning till årsskiftet. Torbjörn 

tipsade också om att Andreas Wallström har presenterat en rapport om 

ekonomi och klimatet. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) väntar på en ny regering som kan ta 

emot reformförslag. Regeringen antog den 20/6 en förordning om att 

myndigheter ska samordna sin insamling. Det finns dock en mängd 

registerförfattningar som sätter hinder för detta. 

Tomas bidrog, tillsammans med bland andra Mats Kinnwall, till en rapport om 

institutionell konkurrens åt Svenskt näringsliv. 

Anna-Kirsti Löfgren (LO) nämnde att pågående jämlikhetsprojekt genererar 

delrapporter löpande. En rapport om facklig organisering och jämlikhet visar på 

samband mellan dessa faktorer. En statistisk rapport över facklig anslutning 

och en rapport om ungdomars attityder till arbetsmarknaden har också 

publicerats. 

Violeta Juks (Svenskt Näringsliv) berättade att de arbetar med en prognos 

och att den senaste prognosen kom i augusti. De arbetar också med avtal 2020 

och skriver en del på det området. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) arbetar med ett ramprojekt om multinationella 

företag i svenskt näringsliv. Bland annat undersöks huruvida en expansion 

utomlands inom svenska multinationella företag påverkar sysselsättningen i 

företagets svenska delar på regional nivå beroende på om dessa är lokaliserade 

till stora städer, regionala centra eller övriga regioner. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) berättade att de har rekryterat Lena 

Hagman. En prognos kommer i november. En ny rapport kartlägger konkurrens 

inom olika branscher. Hur påverkar till exempel stopp i byggindustrin 

tillverkningsindustrin? 

Anders Lindström (Riksbanken) berättade att de utreder förutsättningarna 

kring att starta upp ny statistik över förmögenheter. Man undersöker hur 

lagstödet för detta ser ut. 
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IMF har synpunkter kring att Sverige har för stora överskott i bytesbalansen. 

Detta handlar mycket om merchanting. 

Michael Andersson (FI) nämnde att tittar på inrapporteringen av 

transaktionsdata. De har också dragit igång en bolåneundersökning. 

Lena Sellgren (Business Sweden) gör prognos nu där det fokuseras på risker 

och dessa sätts i ett sammanhang. I övrigt är handel och direktinvesteringar 

områden som undersöks. Man tittar på hur export och import utvecklas. Global 

sales mapping innebär att man tittar på global försäljning av svenska företag. I 

det arbetet har man läst årsredovisningar för de 100 största företagen och 

bygger en databas kring detta. 

Man tittar på statistiken kring direktinvesteringar samt hur man ska främja 

dessa. Rapporten ”När företagen investerar” finns tillgänglig på hemsidan. 

Exportchefsindex och business climate surveys finns också på hemsidan. 

Per Englund (Finansdepartementet) berättade att mycket handlar nu om 

regeringsbildningen. 

Anna Thoursie (Ledarna) nämnde att Ledarnas projekt 

Arbetsmarknadsdialogen som bl.a. fokuserar på hur vi ska kunna säkra en hög 

organisationsgrad på arbetsmarknaden är i slutfasen. Anna skickar ut en 

inbjudan till presentationen av Arbetsmarknadsdialogens resultat 2018-10-23 

till användarrådet. 

Elisabeth Hopkins (SCB) berättade att snabben försvinner 2020 och 

publiceringen av kvartal 2 tidigareläggs till 60 dagar efter kvartalets slut. 

Årsberäkningarna kommer att publiceras i maj. Planer på flashestimat på total 

BNP har börjat undersökas. Det kan vara möjligt att få pengar till detta arbete 

från Eurostat. 

Arbetet med allmän översyn som publiceras i september 2019 pågår. Arbetet 

med NR-Fiber som är en översyn av systemen i NR har pågått länge, men ett 

omtag gjordes 2016 och det beräknas bli klart 2020. 

Cecilia Hertzman (SCB) nämnde att den nya ramlagstiftningen FRIBS går trögt 

i förhandlingen. Den ska gälla från 2020 men det verkar osannolikt att det blir 

klart i tid. 

Det är mycket fokus kring säkerheten i den nya hanteringen i Simstat. Ett team 

från Holland kommer till SCB för att certifiera oss. Data måste delas med andra 

länder men vi planerar att fortsätta med insamling som vanligt inledningsvis. 

Det är mycket arbete kring statistiska enheter och profilering. 

Det undersöks vad det nya momsdirektivet kan få för konsekvenser. Det är ett 

EU-direktiv. Direktivet kan medföra problem för utrikeshandelsstatistiken. 

Vissa ändringar planeras införas redan i januari 2019. 

Diskussioner pågår med Finansen för att se om företagsregistret skulle kunna 

omfattas av det avgiftsfria informationsutbytet mellan myndigheter. Det 

behövs närmare 19 miljoner i anslagsförstärkning för detta. 
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5 SCB-frågor 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

Ekonomin är ansträngd men under kontroll. SCB har fortsatt 

effektiviseringskrav på 3 % årligen. Det är många nya krav som måste 

finansieras genom effektivisering och neddragningar. 

En rapport om omlokaliseringen har lämnats till regeringen. Kostnaderna för 

hela processen uppskattas till 25 miljoner kronor. 

Det har tagits fram riktlinjer för vad som är officiell statistik. Syftet med de nya 

riktlinjerna är att se till att begreppet officiell statistik tillämpas på ett 

enhetligt sätt inom alla statistikansvariga myndigheter. 

En första rapport om kvaliteten i den officiella statistiken har tagits fram. 

Statistikansvariga myndigheter har själva utvärderat kvaliteten i den officiella 

statistik man har ansvar för. SCB har analyserat utvärderingarna och det är 

första gången det har gjorts en samlad bedömning av kvaliteten i den officiella 

statistiken. Rapporten ingår som en del i rapporten om den officiella statistiken 

som lämnades till regeringen den 31 mars. 

Ledningsstaben på SCB har slimmats och delar av verksamheten har flyttats till 

den administrativa avdelningen. Den nya ledningsstaben har fokus på 

strategiska frågor och samordning 

En ny datainsamlingsavdelning bildas i januari 2019 då man slår ihop 

avdelningarna ”Datainsamling för individer och hushåll” och ”Datainsamling 

från företag och organisationer”. Ny chef blir Anna Elvkull som har rekryterats 

externt. 

Det är fortsatt fokus på bortfallsfrågor. Bortfallet i AKU har ökat igen under 

sommaren. På den sociala sidan regleras det hur insamling ska ske och det är 

krav på telefonintervjuer. 

SCB:s generaldirektör, Joakim Stymne, träffar generaldirektörer för andra 

statistikansvariga myndigheter för att inleda en dialog om det fortsatta arbetet 

att tillsammans stärka systemet för den officiella statistiken. 

Statistikforum anordnas den 8 november på temat ”Statistik för alla” och det 

går bra att anmäla sig till detta. 

SCB:s Strategi 2020 ska ses över. Arbete med detta har påbörjats och kommer 

att fortsätta under nästa år. 

Det kommer att ske en utvärdering av användarråden. En webbenkät skickas ut 

till ledamöterna inom kort. 

 

6 GDPR - uppföljning 
För information (Monica Nelson Edberg) 

Det finns 140 aktiva produkter/undersökningar på SCB med personuppgifter. 

Registerförteckningen ska vara ständigt aktuell för dataskyddsombudet. Det 

mest akuta arbetet nu är att ta fram bevarandebeslut och genomföra gallring. 
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Arkiveringsplaner är framtagna för 10 produkter. Ett nytt arkiveringssystem är 

på gång. Ett fåtal produkter saknar fortfarande beslut. 

Det genomfördes städdagar före sommaren där främst SAS- och SQL-tabeller 

rensades bort. Städdagarna kommer att återkomma framöver. 

Äldre material, före 2001, måste utredas för att eventuellt gallras. 

Arbetsgruppen lämnar nu över arbetet. Rensning och städning arbetar vi med 

löpande. Det kommer att ske fortsatt utbildning under hösten. 

Det finns långa frister på vissa undersökningar för att forskare ska kunna 

använda mikrodata. 

 

7 Globalisering 
För information (Andreas Lennmalm & Rickard Bengtsberg) 

SCB har skrivit en rapport om utlandsproduktion och hur den hanteras i olika 

statistikprodukter. I takt med den ökade internationaliseringen har svenska 

företag både etablerat mer verksamhet i andra länder samt outsourcat 

produktion till låglöneländer, men de behåller ofta forskning och utveckling i 

Sverige. Nya flöden av produktion och handel med varor och tjänster uppstår 

som inte är geografiskt bundna till svenskt territorium. Flöden som de 

traditionella undersökningarna har svårt att fånga konsistent. I globala 

koncerner kan ägandet av stora immateriella tillgångar snabbt ändras och 

hanteringen av detta i statistiken kan få oerhörda konsekvenser för ett litet 

land. 

Uppgiftslämnare har ifrågasatt olika definitioner av industriproduktion i års- 

och korttidsstatistiken. SCB behöver hitta en lösning för att få bättre 

samordnad ekonomisk statistik. Några frågeställningar som arbetet ska besvara 

är: 

• Vilka flöden ska ingå i 

produktionsvärden/nettoomsättning/industriomsättning, 

insatsförbrukning, export och import i olika statistikgrenar? 

• Hur ska den inhemska enheten branschklassificeras? Närmare 

bestämt, vad är det som avgör om det är handel eller 

industriverksamhet? 

• Hur kan statistiken samordnas bättre? 

Begreppet ekonomiskt territorium är centralt i de här frågorna. SCB ska ingå i 

en arbetsgrupp som ska göra en snabbutredning om vad som ingår i ett 

ekonomiskt territorium. 

Ägarbytesprincipen (ägarbyte sker i samband med en transaktion mellan två 

parter) och gränspassage (handel med utlandet uppstår när varor passerar 

svensk gräns) är två andra centrala begrepp. 

En försvårande faktor är att olika förordningar reglerar på olika sätt hur 

lönbearbetning utomlands ska mätas. 
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SCB:s förslag för att förbättra samordningen är att samordna enkätfrågor och 

instruktioner, förbättra insamlingen för att kunna skilja mellan merchanting 

och lönbearbetning samt förbättra klassificering av verksamheter. 

SCB hade några frågeställningar till användarrådet: 

• Hur används korttidsstatistiken – är det främst för att prognosticera 

BNP? 

• Är det viktigt att följa industriproduktionen som sker fysiskt i Sverige? 

• Nyckeltal som omsättning/anställda 

• Ännu ej klart vilka regler som kommer att gälla i kommande FRIBS. 

Diskussion och synpunkter från användarrådet:  

Det skulle vara intressant att höra hur stora belopp som förs tillbaka till 

Sverige. Det blir troligtvis sekretessproblem på branschnivå men kanske kan 

totalen visas? Det skulle vara bra om man kan redovisa delarna. 

Är det intressant att se hur stor produktionen är inom Sverige? Ja det är det. 

Det finns ett tolkningsutrymme inom korttidsstatistiken hur man ska mäta. I 

Sverige har man valt att lägga sig nära NR. 

Hur gör man i andra länder? Det är olika för olika statistikprodukter. 

Det är viktigt att forska kring hur NR:s struktur bäst ska se ut för att bättre 

kunna spegla handelsmönster och BNP-komponenter. NR bygger på en gammal 

värld. 

Det kommer att bli viktigt med profileringen framöver. 

Hur ser det ut i företagens redovisningssystem? Går det att samla in den 

uppdelning som behövs från företagen? 

Detta handlar mer om en strukturell analys av ekonomin så det viktigaste är att 

årsberäkningarna kan göra en särredovisning av flödena. 

 

8 Samordning NR-BoP 
För information (Nicolai Nystrand, Katarina Stjepanovic, Fredrik Öhrström, Nadia 

von Unge) 

Följande är orsaker till diskrepanser mellan NR och BoP: 

• Olika krav 

• data per månad 

• enskilt land  

• att rapportera direktinvesteringar och portföljinvesteringar 

• svenska delsektorer 

• Olika källor 

• Olika beräkningsmodeller/metoder 
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• Samma källor vs olika publiceringstillfällen och revideringspolicy 

Skillnaderna i bytesbalans har varierat över tid och BoP och NR har varierande 

haft högst bytesbalans. NR har dock över tid tenderat att oftare ha något högre 

bytesbalans än BoP. Skillnaderna har länge varit relativt små, men ökade under 

2017 och 2018. Går man längre tillbaka har det också varit större skillnader. 

Största diskrepansen inom varor finns på posten merchanting. Diskrepanserna 

beror också på olika hantering av varuflöden utan gränspassage (bearbetning). 

Förslag på åtgärder för merchanting respektive bearbetning finns redan. 

Eftersom insamling av handel med varor som ej passerar svensk gräns och som 

inte kan klassas som merchanting saknas föreslår SCB att UHT utökar sin 

insamling med fyra nya variabler under rubriken Handel med varor under 

bearbetning som inte passerar svensk gräns. 

Största skillnaden inom tjänstehandeln finns på posten finansiella tjänster. En 

bakomliggande orsak är att NR justerar för beräkningen av tjänstemarginalen 

(för handel i räntebärande värdepapper). BoP har redan gjort en översyn av 

beräkningen här, och planerar ett projekt för översyn av finansiella tjänster. 

Det strategiska målet är att göra en fullständig integrering av BoP och NR. 

Detta görs genom gemensamt indatastopp (avsluta datainsamlingen vid samma 

tillfälle) och samordnad publiceringstidpunkt samt gemensam insamling, 

beräkningsmodeller och IT-stöd. Delmål 1 är att bytesbalansen ska vara 

samordnad mellan BoP och NR våren 2020. Delmål 2 att finansiella balansen 

ska vara samordnad mellan BoP och NR är preliminärt planerad till 2022. 

Arbetet med samordning av NR och BoP är påbörjat sedan flera år tillbaka. 

Arbetet har pågått i flera etapper och i form av mindre projekt. 

Revideringspolicyn mellan NR och BoP är harmoniserad. Dock kvarstår vissa 

detaljer såsom hantering av NR:s allmänna översyn vart 5:e år. 

Anledningen till att man börjar med bytesbalansen är att användarintresset är 

större. 

NR måste vara avstämt mellan inhemskt och utlandet samt mellan sektorer 

vilket gör det svårt att bara ta in data från BoP. Direktinvesteringar kommer 

från BoP men för andra poster är det olika källor. 

Riksbanken ansvarar för BoP men den produceras av SCB vilket ger bra 

förutsättningar att utreda diskrepanser mot NR. 

Nya datakällan VINN ska medföra bättre samordning. 

Diskussion och synpunkter från användarrådet: 

Kommer det att ske revideringar som en del av detta arbete? Frågan finns med i 

färdplanen men det är inte bestämt än. 

Det är bra dialog mellan SCB och Riksbanken i dessa frågor. Handlingsplanen är 

dock inte avstämd med Riksbanken ännu så det kan bli ändringar i den. 

Kan man lära sig något av andra länder som arbetat med samordning? Det 

handlar mycket om att ta beslut om samordningen och vilka källor som ska 

användas. 



8/8 

 

Användarrådet vill ha återkopplingar under arbetets gång när det finns något 

att berätta. 

 

9 Övriga frågor 
Önskemål om punkter till nästa användarrådsmöte skickas till Marcus senast 

den 29 oktober. 

 

10 Summering 
GDPR - Allt är under kontroll tillbaka till år 2001. 

Globalisering - Användarna vill kunna följa flödena. Det är viktigare att den 

information som kommer fram är korrekt än att det går snabbt. 

NR-BoP – Det verkar vara under kontroll. Användarrådet vill ha återrapporter 

minst en gång om året. 

 


