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1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades med en presentationsrunda. 

 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

ES/NS 
Marcus Lundgren 
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3 Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på föregående mötes mötesanteckningar. 

 

4 Information från SCB och rådets 

medlemmar 
Harald Edquist (Ericsson Research) nämnde att det går bättre för Ericsson. 

Under det tredje kvartalet ökade tillväxten jämfört med motsvarande kvartal 

2017 och bolaget gjorde åter vinst. Ericsson är ett bolag som inte verkar följa en 

traditionell konjunkturcykel utan snarare en teknologicykel som styrs av 

investeringar hos Ericssons kunder. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) berättade att de har publicerat en rapport om 

hushållens skulder. Nu görs det prognos på BNP för det fjärde kvartalet och det 

ser svagt ut. Det brottas med diskrepanser mellan produktionssidan och 

användningssidan. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) berättade att för NNR:s del har det, 

som även lyftes fram vid förra mötet, varit en väntan på den nya regeringen för 

att diskutera de förslag på reformer som tagits fram under våren. Hösten har 

främst ägnats åt ärenden av mindre karaktär och arbetet på EU-nivån där 

arbetet är mer dynamiskt. 

Anna-Kirsti Löfgren (LO) informerade om rapporter i LO:s jämlikhetsprojekt, 

en om bostäder, en om jobb mellan företagande och anställning och en policy-

rapport om inkomstskillnader. En konjunkturprognos släpps på tisdag med 

fördjupning om löner och matchning. 

Tamara Sobolevskaia (Svenskt Näringsliv) nämnde att de har publicerat en 

konjunkturrapport. Man kollar också på effekterna av Brexit på den svenska 

ekonomin. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) berättade att de arbetar enligt ett nytt 

arbetssätt. Tidigare fanns det regleringsbrev men nu arbetar man mer 

långsiktigt med analysplaner. Projekt om multinationella företag i svenskt 

näringsliv ska redovisas våren 2020. Pär arbetar med rapport om regionala 

sysselsättningseffekter av offshoring. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) nämnde att Teknikföretagen förra veckan 

publicerade en konjunkturrapport som betonar att världskonjunkturen redan 

runt förra årsskiftet toppade i termer av tillväxt i BNP, industriproduktion och 

världshandel. Under loppet av 2018 har världsekonomin mattats rejält i flertalet 

betydande ekonomier, USA undantaget som eldas på at betydande 

skattesänkningar för hushåll och näringsliv. 

Sverige kommer att drabbas dels av den globala avmattningen och dels av de 

kraftiga fallen i bostadsinvesteringarna som ligger i korten de närmaste 

kvartalen: dessa slår direkt mot BNP-tillväxten men även indirekt via effekten 

på de industrigrenar med tillhörande tjänsteproducenter som levererar till 

byggindustrin; och det är flertalet industrigrenar. Sammantaget räknar vi därför 

med att svensk BNP bromsar från årets ca 2,5 procent till en procent 2019. 
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Jyry Hokkanen (Riksbanken) berättade om en företagsundersökning som 

publiceras den 5 december. Det är en intervjuundersökning. Nästa år kommer 

det att bli en satsning på att utreda e-krona. Några rapporter är redan 

publicerade.  

Jyry var på en konferens på IMF om BNP och vad som ingår i BNP med avseende 

på den digitala revolutionen. Pappren från konferensen finns publicerade på 

IMF:s hemsida. 

Henrik Larsson (FI) nämnde att en stabilitetsrapport publiceras nästa vecka. 

Beror bostadsprisfallen på de nya amorteringskraven eller på ökat byggande? 

Arbete med bolånerapporten påbörjas när mikrodata om bolån inkommer till FI.  

Johan Samuelsson (Konjunkturinstitutet) berättade att de ska påbörja en 

prognos med publicering innan jul. Det kommer att vara en fördjupning kring 

offentlig produktion och produktivitet. I övrigt pågår det arbete med 

digitalisering och design samt mer öppna data. 

Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att de har publicerat 

exportchefindex och det är höga siffror. Rapporten innehåller information om 

förväntad efterfrågan från olika regioner. Trendmässigt, särskilt för Västeuropa, 

har den sjunkit snabbare än väntat inför Q4. Förväntat efterfrågan inför Q3 

minskade för Nord- och Sydamerika. 

Business Sweden har publicerat en global exportanalys. Hur presterar svensk 

varuexport jämfört med andra länder? Exportandelen för Sverige ökar.  

Anna Strand (Finansdepartementet) berättade att de arbetar med 

övergångsbudgeten. Nästa vecka påbörjas prognosarbete. 

Anna Thoursie (Ledarna) berättade om forskningsprojektet som Ledarna 

tillsammans med Stockholms universitet. En enkät har skickats till drygt 

hälften av Ledarnas medlemmar och det är över 20 % svarsfrekvens. Den 

grundläggande frågan som projektet avser att besvara är varför fler män än 

kvinnor är chefer. 

Elisabeth Hopkins (SCB) informerade om det pågående arbetet med den stora 

IT-omläggningen NR FIBER. Det finns ett nordiskt samarbete med Norge och 

Finland kring detta. Man hoppas att det ska vara klart 2020. Projektet har 

försenats på grund av flytt av IT från Stockholm till Örebro.  

Allmän översyn ska publiceras i september. 

Det ska tillsättas expertgrupper för BNP-flash och sysselsättningsflash. 

NR gör idag exportchefindex och barometrar för Västra Götaland och Norrland. 

SCB vill sluta med detta men ska genomföra det även nästa år. 

Globalisering och digitalisering tas upp på många möten. Early warning system 

för att varna om det är något stort som händer med företag som har verksamhet 

i flera länder diskuteras också. Norge har börjat publicera BNP på månad. 
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Cecilia Hertzman (SCB) berättade att det är mycket arbete med profilering, 

vilket också kräver systemanpassningar. Det kommer att bli en särskild 

hantering av Företagens ekonomi 2018 för att uppfylla det compliance-ärende 

som finns på den statistiska Företagsenheten (FE) då man inte hinner införa de 

nya profilerade företagen i företagsregistret i tid. Det innebär att den nationella 

publiceringen kommer att skilja sig från publiceringen hos Eurostat. 

Konsekvensanalyser av profileringen visar på att uppgiftslämnarbördan och 

kostnaderna för att producera statistiken ökar. Det kan krävas omdesign av 

undersökningar för att minska dessa problem. 

 

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

SCB:s GD Joakim Stymne har besökt de statistikansvariga myndigheterna med 

syfte att stärka den officiella statistiken och loggan för SOS. 

År 2020 närmar sig med stormsteg och därmed också sluttidpunkten för strategi 

2020. Ett nytt strategiarbete har därför inletts med syfte att ta vid där strategi 

2020 slutar. Det pågår planeringsarbete inför nästa år. 

Resultatet från undersökningen som vände sig till användarråden håller på att 

sammanställas. Användarrådet för ekonomisk statistik har lyfts fram som ett 

gott exempel som andra användarråd kan ta lärdom av. 

 

6 Detaljhandeln & e-handeln 
För information (Anton Hammarstedt) 

SCB har för Detaljhandelsindex under 2018 avslutat sitt samarbete med HUI 

Research som tidigare bidrog med en kommentar till utfallet och en del av 

insamlingen. SCB kommer att fortsätta ta fram Detaljhandelsindex som är EU-

reglerad. 

Undersökningen mäter omsättningsutvecklingen i detaljhandeln (SNI 47 ex. 

47.3) per månad och publiceras snabbast av omsättningsindexen (ca t+28 

dagar). Urvalet är samordnat med övriga produktions- och omsättningsindex. 

Det är en urvalsundersökning på månad och en totalundersökning på kvartal då 

det finns momsuppgifter för hela urvalsramen. För övriga månader sker en 

framskrivning av förra årets momsuppgifter utifrån blankettutvecklingen. 

Undersökningen redovisas som index i fasta priser, löpande priser, 

kalenderkorrigerat och säsongrensat. 

Detaljhandelsindex mäter försäljningen hos företag, inte försäljningen av varor. 

T.ex. räknas både försäljning av kläder och läppstift som säljs i en klädbutik in i 

klädhandeln. Om man beställer från samma klädbutiks webbutik så räknas det 

också in i klädhandeln. För att försäljningen ska räknas till postorder ska det 

säljande bolaget ha branschkoden postorder. 

Problemet med distanshandeln är att postorderföretagen inte är representativa 

för alla företag som säljer via postorder. SCB ska i samarbete med HUI ta fram 

ett nytt detaljhandelsindex fördelat på kategori  och försäljningssätt med 
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publicering på kvartal. Output blir i dimensionerna ”bransch” och 

”försäljningskanal” så man kommer att kunna urskilja postorderhandeln 

oavsett vilken bransch den sker i. Det nya indexets första publicering blir av 

kvartal 2 2019. 

Användarrådet önskar en presentation av det nya indexet på ett 

användarrådsmöte nästa år. 

 

7 Beskrivning av BNI-processen 
För information (Andreas Lennmalm) 

Bruttonationalinkomsten (BNI) är en del av Nationalräkenskaperna och följer 

förordningen ENS2010. BNI ligger till grund för en stor del av Sveriges bidrag 

till EU:s budget. Sveriges andel fördelas på följande sätt: 

Sverige 2015 = 37,5 miljarder kronor (budget) 

• Moms, andel av momsskattebasen, ca 15% 

• Importtullar, gemensamma tullavgifter, ca 10%  

• Sockeravgift mindre än 1 % 

• Bruttonationalinkomsten (BNI), restpost, ca 75 % 

Det pågår nu en verifieringsprocess där det utvärderas hur ENS2010 och de 

förtydligande riktlinjerna följs. Den pågående processen avser perioden 2010 

och framåt. Ledord för verifieringen är fullständighet och jämförbarhet. 

Fullständighet innebär bland annat att även svart verksamhet inkluderas (som i 

Sverige är ca 2 %) men det handlar också om täckning i register. 

Ett stort arbete har lagts på att ta fram en BNI-dokumentation, som finns 

tillgänglig på SCB:s hemsida. Denna dokumentation utvärderas av Eurostat som 

också besöker länderna för direkt verifikation. Vissa frågor är specifika för varje 

land men det finns också frågor som är gemensamma för alla länder. 

Verifieringen kan leda till åtgärdspunkter eller reservationer mot kvaliteten i 

landets BNI. 

Sverige fick ett första besök i februari 2017 och ett andra besök i oktober 2018. 

Det resulterade i 16 punkter där beräkningarna ska förbättras och 21 punkter 

där dokumentationen behöver kompletteras. De flesta åtgärdspunkterna 

bedöms inte ha stor inverkan på BNI men det är svårt att säga hur mycket tid 

åtgärderna kommer att kräva. 

Globalisering är i särskilt fokus och en pilotstudie har genomförts där insamlad 

statistik för 25 multinationella koncerner jämförs mellan länderna för några 

variabler. 

Under diskussionen efter presentationen togs det upp att det finns ett ökat 

intresse för utbyte av mikrodata inom EU. Den svenska offentlighetsprincipen 
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ställer till med vissa problem då länder tvekar att skicka data till Sverige trots 

att en prövning görs innan utlämnande. 

Det föreslogs att det pågående projektet om globala värdekedjor presenteras på 

ett kommande möte. 

 

8 Allmän översyn och FoU i NR 
För information (Michael Wolf) 

SCB bytte under 2016 bransch på Ericsson AB och delade upp företaget i 

verksamhetsenheter (VE). Ny huvudsaklig verksamhet/bransch ändrades från 

industri till tjänster. Den nya redovisningen infördes i statistiken 2017 och 

avser årgångar från och med 2015. 

Ett mål med uppdelningen i verksamhetsenhet var att särskilja verksamheten 

inom FoU. En stor del av FoU-verksamheten är dock programvaruutveckling 

som ligger i en egen bransch och ska alltså särredovisas från övrig FoU. Båda 

räknas dock som investering. Ericssons huvudbransch är nu ”J58 Förlag” där 

försäljning (utgivning) av programvara för mobila nätverk ingår. 

Ericsson AB är exempel på VE-uppdelning med FoU i egen regi inom företaget. 

Liknande uppdelning borde göras för fler företag men denna redovisning är 

tyvärr arbetskrävande. 

Det nya sättet att redovisa FoU innebär att FoU-arbetsställen redovisas i 

bransch ”M72 Vetenskaplig forskning och utveckling”. Detta påverkar statistik 

som redovisar efter arbetsställe och påverkar därmed framförallt löner och 

sysselsättning. Konsekvenserna i NR blir flytt av produktion, förbrukning, 

anställda, löner och investeringar som används i FoU-verksamheten, vilket 

medför skillnader mellan NR och FEK (förutom produktionen). 

En uppmaning från användarrådet till SCB är att fortsätta jobba för att förändra 

klassificeringen i branscher (SNI), som är förlegad. Det är svårt att passa in 

företag som Ericsson i dagens branschindelning och man känner inte igen 

företaget i resultatet. 

En fråga som användarrådet ställer är om SCB kollat på hur definitionen av FoU 

skiljer sig från definitionen av FoU enligt redovisningsreglerna? 

 

9 Övriga frågor 
Det är viktigt att input/output-tabeller uppdateras och publiceras. 

För gruvindustrin visar kvartalsserien från NR (ej officiell) och 

Produktionsvärdeindex (PVI) i fasta priser, säsongrensat olika bild av 

utvecklingen sedan 2010. Även massa- och pappersindustrin har liknande 

skillnader. Vad är det som ligger bakom skillnaderna? 

SCB lade tidigare ut tabeller som fanns i publikationen 

Konjunkturlönestatistiken vad gäller anställda och timmar övertid. Nu är det 

bara övertid som presenteras elektroniskt. Det är fortfarande möjligt att få 
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dessa skickade till sig men det kan finnas ett allmänintresse av att data även 

publiceras digitalt. 

Nästa års första möte bestämdes bli den 11 februari. Samma tid som i år, det vill 

säga 09.00-12.30. 

Ett önskemål var att informera om vad som pågår internationellt på kommande 

möte. 

 

10 Summering 
En ny dragning om e-handeln önskas efter första publiceringen av det nya 

indexet. 

En dragning av resultatet av enkäten till användarrådens ledamöter önskas på 

nästa möte. 

Offentlighetsprincipen sätter hinder för utbyte av mikrodata mellan länder. 

En presentation av projektet om globala värdekedjor önskas när det är klart. 

En uppföljning till FoU-punkten önskas när det finns mer att berätta. 


