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3 Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 

4 Information från SCB och rådets 

medlemmar 
Harald Edquist (Ericsson Research) berättade att det går bra för 

Ericsson. 5G har börjat rullas ut i flera länder och arbetet kommer att 

pågå under flera år. 

I övrigt är det ökat fokus på AI och forskning inom det området. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) tog upp en tidigare nämnd 

fråga om Investeringsenkäten och vad för slags uppgifter som kan 

krävas in av SCB. Frågan diskuteras vidare. 

NNR arbetar med att få ner regelkostnader. Tomas hänvisar till en 

rapport som visar på en ökning i kostnader för regelefterlevnad. 

https://nnr.se/di-foretagens-regelkostnader-skenar-onodigt-krangel/  

Pär Hansson (Tillväxtanalys) nämnde att studien om regionala 

effekter av multinationella företags offshoring är färdig och finns på 

hemsidan. https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-

04-01-regional-employment-effects-of-mne-offshoring.html  

Effekterna av utländska uppköp på de uppköpta företagen studeras. Det 

är många små företag som blir utlandsägda. Man kollar på produktivitet 

och export. På grund av cut-off i handelsstatistiken ska momsregistret 

användas till studien. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) nämnde att han använder 

input/output-tabeller mycket och vill gärna ha mer och snabbare data. 

Avtalsrörelsen pågår för fullt och arbete med ekonomisk analys och 

konjunkturrapporter ingår i detta arbete. 

Teknikföretagen har tittat på offshoring och ser på omvända mönster 

de senaste åren. Speciellt inom fordonsindustrin har produktion tagits 

tillbaka till Sverige. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) berättade att företagsundersökningen 

som görs tre gånger per år pågår. Det pågår också utvecklingsarbete 

kring Riksbankens datavisualisering. Riksbanken har haft besök av en 

person från Financial Times som visat exempel på hur man kan 

visualisera data. Än så länge har man bara lagt upp en interaktiv graf 

över reporäntan på hemsidan. 

Henrik Larsson (FI) berättade att de snart ska släppa en 

stabilitetsrapport. Man arbetar också med att förbättra sina stresstest. 

https://nnr.se/di-foretagens-regelkostnader-skenar-onodigt-krangel/
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-04-01-regional-employment-effects-of-mne-offshoring.html
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2019-04-01-regional-employment-effects-of-mne-offshoring.html
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Ylva Hedén Westerdahl (Konjunkturinstitutet) nämnde att de har 

sett över hur konjunkturläget ska beskrivas i juni och december. 

Siffrorna och prognoserna kommer att vara lika omfattande men texten 

ska bli kortare. 

  

Ann-Sofie Öberg (ESV) berättade att de håller på med prognosarbete. 

Det brukar publiceras en kort rapport i juni men den ska bli längre i år. 

Anna Strand (Finansdepartementet) nämnde att vårpropositionen 

släpptes för en månad sen och efter det har det arbetats med 

långtidsutredningen. Snart släpps NR och då påbörjas nästa 

prognosarbete. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) berättade att en konjunkturrapport 

”ekonomiska utsikter” släpps nu på onsdag. 

Nordea har testat att göra AI-analyser av centralbanksprotokoll. Några 

sekunder efter att protokollet har släppts finns det en färdig analys. 

Torbjörn kommenterade den ändrade metoden för charterresor i KPI 

som påverkar inflationen. SCB hade kunnat vänta med att införa 

förändringarna tills de hade förankrats hos användarna. Många 

användare förstår inte hur KPI mäts. 

Anna Thoursie (Ledarna) nämnde att de har publicerat rapporten 

”Lönlöst att ta ansvar?”. I studien, som bygger på Ledarnas senaste 

löneenkät, har man delat in respondenterna i fem grupper av 

arbetsområden, beroende på hur könsfördelningen ser ut inom 

respektive grupp, och sedan studerat hur lönen och omfattningen av 

personalansvar såg ut samt hur olika utbildningsnivåer är fördelade 

inom respektive grupp. I den grupp av arbetsområden där minst 81 

procent av cheferna/respondenterna var kvinnor, var antal 

genomsnittligt underställda högst. Det var också i denna grupp som 

andelen med en lång universitetsutbildning, längre än tre år, var högst. 

Men medianlönen var lägst i denna grupp. 

Elisabeth Hopkins (SCB) berättade att det har haft ett nordiskt möte. 

Norge har börjat publicera BNP på månad. 

SCB håller på och utvecklar ett BNP flash-estimat som ska publiceras 

30-40 dagar efter kvartalets slut. 

SCB ser över Fasit på uppdrag av regeringen och hur den kan lämnas ut. 

Det kommer troligtvis bli förändringar för användare som inte är 

myndigheter. 

Samordning av NR och BoP samt Fiber är annat som det arbetas med. 
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Cecilia Hertzman (SCB) nämnde att frågan om arbetade timmar i den 

månatliga arbetsgivardeklarationen har öppnats upp igen. 

Svarsfrekvensen i framförallt AKU är fortsatt dålig och undersökningen 

kostar stora summor att genomföra. SCB ska göra en översyn på hela 

arbetsmarknadsområdet och se om man kan göra en omdesign med 

hjälp av de månatliga arbetsgivardeklarationerna. Vi kommer att 

återkomma i frågan i användarrådet när vi har lite mer att visa och 

diskutera. 

5 Ny statistiknyhet och mer öppna data från 

KPI(F) 
För information (John Johansson) 

John presenterade ett förslag på en nytt utseende på statistiknyheten 

för KPI. 

I den nuvarande statistiknyheten är det mycket fokus på KPIF eftersom 

det är Riksbankens målvariabel sedan 2017, men det blandas 

information om både KPIF och KPI. I det nya förslaget ska det bli 

tydligare att man med inflationstakten menar KPIF och det ska framgå 

tydligt om en siffra avser något annat än KPIF. Det finns också en 

punktlista med de viktigaste måtten och information om extraordinära 

händelser under perioden. Månadseffekterna för olika produktgrupper 

ska presenteras både i tabell och i diagram. 

I samband med varje månadspublicering av KPI görs det cirka 60 unika 

uppdrag med uppgifter som inte läggs ut i SCB:s statistikdatabas (SSD). 

Ett mål är att minska detta arbete genom att göra mer uppgifter fritt 

tillgängliga som öppna data. Tanken är att alla delar ska publiceras för 

att man själv ska kunna skapa en egen produktkorg och skapa ett eget 

index. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det kan bli otydligt när titeln på statistiknyheten är 

”Konsumentprisindex (KPI)” och det sedan står inflationstakten i 

rubriken. Avser det KPI eller KPIF? 

Sätt bidragen till utvecklingen i relation till hur det brukar se ut. Om 

t.ex. påsken ger effekt kan det se ut som att det sticker ut, men den låg 

kanske i en annan månad föregående år och effekten är egentligen inte 

större än vanligt. 

Det har känts oproffsigt att man inte har kunnat komma åt all data 

tidigare. 

En ledamot ansåg att bidraget ska redovisas med två decimaler. 
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Om något har stuckit ut som ovanligt ska det nämnas och hur mycket 

det har påverkat. 

Vid metodförändringar bör det samtidigt, eller helst i förväg, komma ut 

information om förändringen och ifall det är en temporär eller 

permanent förändring. 

Ett förslag är att ha punkt om KPI och deflatorer på ett kommande 

möte. 

6 Synpunkter på SCB-indikatorer 
För diskussion (Mattias Björling & Johannes Holmberg) 

SCB-indikatorer är en månadsvis tidskrift som publiceras i pdf-format. 

Syftet är att beskriva konjunkturen utifrån den ekonomiska statistiken. 

Tidskriften innehåller text/statistiknyhet för olika indikatorer, en 

fördjupad artikel över något aktuellt fenomen och en internationell 

utblick. Den kan vara svår att hitta på hemsidan men en länk skickas till 

prenumeranter vid publicering. 

Målsättningen med översynen är att visualisera indikatorerna så att det 

tydligare framgår var i konjunkturcykeln de befinner sig samt att 

förbättra tillgängligheten och innehållet i tidskriften. Detta ligger i linje 

med användarsynpunkter om mer analys, visualisering av statistiken, 

långa tidsserier samt konjunkturbedömningar ur ett statistiskt 

perspektiv, samlat på ett ställe. 

Man har hämtat inspiration från andra länder som Nederländerna, 

Tyskland och Danmark som har gjort liknande visualiseringar av 

konjunkturcykeln. 

SCB vill ha hjälp från användarna att svara på följande frågor: 

• SCB-Indikatorer innehåller: Konjunkturläget, fokusartikel, 

Internationell utblick och fasta avsnitt. Vad saknas och vad kan 

plockas bort? 

• Hur kan man göra tidskriften mer läsvärd? 

• Hur viktigt är det att statistiken finns samlad i en tidskrift? 

• Idag finns ambitionen att på sikt visualisera statistiken i någon 

form, exempelvis en ”konjunkturklocka”. Har ni förslag på 

indikatorer som kan ingå i konjunkturklockan? 

• Har ni några andra idéer på hur statistiken kan visualiseras? 
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Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det kan vara bra att göra en läsarundersökning. 

En ledamot skulle vilja se hur punkterna i konjunkturklockan har rört 

sig med tiden. 

En ledamot berättade att hen använder SCB-Indikatorer för att få en 

samlad bild och analys. 

Det måste framgå att det är tolvmånaderstakt och inte nivåer samt vad 

man menar med trend. 

Mycket av texten är bara beskrivning av vad som visas i tabeller. Det 

kan man skära ner på och göra riktade analyser. Den internationella 

utblicken finns det andra aktörer som gör bättre. 

Att det plockas in indikatorer från andra aktörer gör att SCB 

konkurrerar med prognosmakares arbete. Man kan testa att lägga ett 

diagram tillsammans med lite text på Twitter och se hur det sprids för 

att få en indikation på hur intressant det är för läsarna. 

Rensa och fokusera på SCB:s variabler. Det är bra om det inte blir så 

många sidor. Det skulle vara bra med klickbarhet för att borra sig ner i 

indikatorer. 

Det är inte självklart att SCB bör lägga resurser på detta då det finns 

många andra aktörer som gör liknande arbete. Den analys man vill se 

från SCB är den analys som ingen annan kan göra, eller om analysen 

kan hjälpa till att säkra kvaliteten i statistiken. 

I avsnittet om byggmarknaden skulle det vara intressant att se hur 

många nya byggprojekt som har påbörjats och hur många som har 

avslutats. Det skulle också vara intressant med en snabb samlad bild 

över nuläget i konjunkturen. 

Många aktörer gör kortare översiktsanalyser. Någon behöver gräva 

djupare i siffrorna. 

En ledamot höll inte med om att SCB ska göra en samlad 

konjunkturbedömning. Det lägger KI och Riksbanken redan mycket 

resurser på. 

7 Presentation av investeringsenkäten och 

hur den används av NR 
För information (Samuel Hedén Gynnå & Ludmila Lind) 

Produktionen av Investeringsenkäten skedde tidigare i ett gammalt 

VB6-system. Från och med produktionen av Q1 2019 har man 



7/11 

 

implementerat ett nytt IT-system och det har samtidigt genomförts ett 

antal förändringar i undersökningen som ett resultat av arbetet med 

”Ekonomiskt statistik på kvartal” (ESK, tidigare kallad Kvartals-FEK). 

Tidigare samlades Investeringsenkäten in tre gånger per år och 

oktoberenkäten omfattade två kvartal. Enkäten innehöll endast ett fåtal 

variabler och endast fastighets- och transportbranscherna hade en lite 

mer detaljerad enkät. Totalt fanns det sju olika blankettvarianter. 

Data som samlades in avsåg faktiska investeringar för aktuellt kvartal 

samt planerade investeringar för T1 och även planerade investeringar 

för T+1 för alla branscher. Undersökningens resultat levereras till NR, 

Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet och EU. Uppgifterna 

publiceras också på SCB:s webbplats och ingår i tidskriften SCB-

Indikatorer. 

Från och med Q1 2019 sker insamlingen fyra gånger per år. 

Fastighetsbranscherna kommer nu få en blankett i februarienkäten. 

Blanketterna är mer anpassade till företagsekonomiska begrepp och 

kopplar variablerna till BAS-konton. Begreppen stämmer nu överens 

med årlig statistik enligt Företagens ekonomi (FEK). 

Uppställningsformen i blanketterna utgår från BAS och SIE-filer  som 

kommer att kunna användas som stödinformation vid ifyllandet. 

Frågorna om leasing och reparation/underhåll har plockats bort, dessa 

uppgifter kommer NR hämta från den årliga FEK undersökningen. 

Frågorna om försäljning av maskiner/ inventarier blir dock kvar. 

Frågor om planerade investeringar plockas bort för alla branscher vid 

Q1 & Q2. Uppgifter om planerade investeringar  samlas in vid Q3 för 

industrin (avseende helår för år T och år T+1) och vid Q4 för samtliga 

branscher (avseende år T+1). Man har minskat antalet tillgångsslag i 

transportblanketten (nu återstår endast flygplan, rälsfordon och övriga 

maskiner/inventarier). Den nya transportblanketten behöver endast 

skickas ut till flygbolag och järnvägsbolag. Övriga transportföretag kan 

få en generell blankett. Man låter även byggföretagen få specificera 

investeringar i bostäder och därmed få samma blankettvariant som 

fastighetsförvaltning. 

I NR delar man in investeringarna i fem olika investeringstyper: 

• Övriga byggnader & anläggningar 

• Maskiner & inventarier (ink. fordon) 

• 1-2-årsinvesteringar 

• Rullande spårbunden materiel (tågset) 

• Bostäder (endast som kontroll vid årsberäkning) 

Investeringsenkäten används till följande produktgrupper: 

• Programvaror 

• Forskning och utveckling 
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• Jordbruksinvesteringar (djur & växter) 

• Leasade maskiner & fordon 

• Bostäder 

• Fartyg & flygplan 

• Diverse små investeringstyper 

Värdet från den senaste årsberäkningen sätter nivån som sedan räknas 

fram med Investeringsenkätens utveckling per investeringstyp. Man 

använder alltså inte nivån i Investeringsenkäten men utvecklingen. 

Det finns vissa undantag från ovan nämnda hantering, men kvartal 4 

2018 utgjorde Investeringsenkäten källa till cirka 46 procent av de 

totala fasta bruttoinvesteringarna inom näringslivet. 

Investeringsenkäten är relativt stabil mellan kvartalen totalt sett. 

Enskilda branscher kan dock revideras en del. Investeringarna i NR 

revideras med motsvarande andel. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

FoU ses som en investering idag. Borde inte det ingå i 

Investeringsenkäten? 

Endast materiella tillgångar ingår. Det finns en egen undersökning för 

FoU. SCB tar med sig frågan och kollar upp det. 

Görs det avstämningar mot avskrivningar i FEK? 

Hur ser det ut med bortfall? 

Det är uppgiftslämnarplikt på undersökningen och bortfallet är litet. 

En ledamot saknade industrins planerade investeringar Q1. Hur 

kommer SCB att hantera tidsseriebrott som uppstår vid byte till den nya 

enkäten? 

Det har inte skett någon dubbelmätning med gammal och ny blankett. 

Kan SCB ”översätta” svaren från den nya blanketten till den gamla för 

att se om det blir någon skillnad? 

Det ska bli intressant med mer detaljerade uppgifter. Vi har haft svårt 

att tolka Investeringsenkäten den sista tiden. 

Den första publiceringen enligt nya enkäten kommer att ske den 23 

maj. 

Det är fler mindre företag som får enkäten nu. Tidigare skattades 

uppgifterna för de mindre företagen. 

Det är färdigställda investeringar som mäts i Investeringsenkäten. 
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Hur är det med deflatorer för investeringarna i NR? 

Man tittar på vilka produkter som har använts och använder 

motsvarande produktindex för att beräkna ett branschindex. Samma 

fördelning som används vid årsberäkningarna används också på kvartal. 

Det ska bli intressant att se om den nya enkäten stämmer bättre 

överens med FEK än den gamla. 

Tanken är att man i framtiden ska kunna göra en maskinell insamling 

där uppgifter hämtas direkt från företagens system. 

8 Kommunikationsplan för samordning av 

den ekonomiska statistiken 
För information (Cecilia Hertzman) 

Ett tidigare önskemål från användarrådet är att de nya profilerade 

enheterna ska införas i statistiken samtidigt (”big bang”). Hur ska detta 

kommuniceras utåt till användarna? 

Arbetet med profilering på SCB är mycket omfattande. För närvarande 

pågår det arbete med att dela in variabler och undersökningar i 

institutionell och funktionell statistik. Institutionell statistik syftar till 

att ge en övergripande och heltäckande bild av aktörerna på den 

ekonomiska marknaden. Den statistiska enhet som ska användas till 

institutionell statistik är företagsenheten (FE). Funktionell statistik 

syftar till att beskriva ekonomin med statistik om ekonomiska 

aktiviteter. Den statistiska enhet som ska användas till funktionell 

statistik är verksamhetsenheten (VE). Det sker en kartläggning av 

undersökningar som klassificeras som institutionell statistik och det 

kommer snart att genomföras konsekvensanalyser för att se hur de 

påverkas av de nya profilerade företagsenheterna. 

Vad gäller kommunikation utåt så har man identifierat följande berörda 

mottagare: 

• Användarrådet för ekonomisk statistik 

• Användarrådet för FoU 

• SAM-myndigheter 

• Statistikanvändare  

• Uppgiftslämnare 

Man har identifierat följande kanaler för kommunikation: 

• Användarrådsmöten 

• Möten med SAM  

• Informationsutskick – riktad eller allmän? 

• SAM 

• Uppgiftslämnare via undersökningar 

• I samband med statistikpublicering 

• Artikel i ex. SVEK 
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• SCB:s webbplats 

• Seminarium 

• Fokus på olika områden, förslag på vilka? 

• Fokus på olika användare, förslag på vilka? 

• Olika event ex. Järvaveckan 

Frågor till användarrådet: 

• Vad för typ av information/kommunikation är intressant som 

användare? 

• När i tiden? 

• Löpande information 

• Kopplat till annan statistikpublicering 

• Annat? 

 

På grund av tidsbrist sparas diskussionen till nästa möte där vi avsätter 

minst en halvtimma. 

9 Allmän översyn och automatisk avstämning 

av användnings- och tillgångssidan 
För information (Andreas Lennmalm & Helena Kaplan) 

Enligt EU:s harmoniserade revideringspolicy ska nationalräkenskaperna 

genomgå en allmän översyn (eng. benchmark revision) 2019 och nästa 

gång 2024. Förra gången en större översyn gjordes var 2014 och då 

implementerades den nya manualen ENS2010. Vid publiceringen den 

13 september 2019 implementeras resultaten från den senaste 

översynen. 

Det övergripande syftet med en allmän översyn är att förbättra 

kvaliteten i statistiken. För 2019 års allmänna översyn ska detta uppnås 

genom att införa uppdaterade benchmarks, mer sammanhållen 

datakälla, stänga derogations (undantag från ENS-manualen) och 

förenkla avstämningen. 

2015 kommer att vara ett nytt benchmarkår. En viktig förändring är att 

man övergår till att använda Företagens ekonomi (FEK) som källa i 

större utsträckning än tidigare. FEK kommer (till skillnad mot tidigare) 

även att användas som källa till jordbruks-, skogsbruks- och 

fiskeribranscherna, energibranscherna, bygg- och 

anläggningsbranschen samt handelsbranscherna. Man har också 

uppdaterat källan för förbrukningen i tjänsteföretagen och har tagit 

fram nya skattningar av handelsmarginaler. Man har även 

implementerat en ny modell för avstämning av tillgång och 

användning. 
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Tidsserien skrivs tillbaks till 1993 i ett första steg. Senare under hösten 

kommer man att skriva tillbaks till 1980. Den nya serien kommer att 

ersätta den gamla i SSD. 

Information om den allmänna översynen kommer att kommuniceras till 

användarna i juni genom artiklar i ”Sveriges ekonomi – Statistiskt 

perspektiv”, på SCB:s webbplats, på seminarium för användare samt i 

samband med publiceringen i september i statistiknyhet och statistiskt 

meddelande. 

Den nya modellen för avstämning av tillgång och användning har sin 

bakgrund i projektet Känslighetsanalys av BNP som genomfördes 2014-

2015. Modellen bygger på minsta kvadratmetoden för att balansera 

tillgångs- och användningssidan. Man arbetar först manuellt med att 

minska residualen så mycket som möjligt och när man har kommit 

under en viss gräns så används modellen för att fördela den sista delen 

baserat på osäkerhetsmått i den underliggande primärstatistiken. 

De osäkerhetstal som används är: 

• Urvalsfel – baserat på information från respektive 

undersökning 

• Specifikationsfel 

• Ramfel 

• Bortfallsfel 

• Mätfel 

• Databehandlingsfel 

• Modellfel 

Det totala osäkerhetsmåttet kan vara lägre än summan av 

osäkerheterna för de olika delprodukterna då man kan ha en bättre 

källa på totalen. 

Man funderar på om modellen också ska komma att användas på 

kvartal, men det är inte bestämt ännu. 

10 Övriga frågor 
Inget övrigt. 

11 Summering 
Det kommer att bli mer välgrundad statistik med den nya 

Investeringsenkäten, men det är i detta fall oundvikligt att kommer att 

bli ett tidseriebrott. Användarrådet vill ha mer information om vad 

effekten av den nya enkäten blir jämfört med den gamla. 

SCB-Indikatorer bör renodla och fokusera på SCB:s egna siffror. 


