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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 de har full fokus på 5G. 

Harald arbetar med två studier. En studie om investeringar i data och databaser 

och en studie om sambandet mellan hasighet för dataöverföring i mobila 

nätverk och ekonomisk utveckling. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) nämnde att de har gått igenom alla 

initiativ kring digitalisering i den offentliga sektorn. Mycket pågår men det är 

dålig samordning från regeringskansliet. En ny EU-förordning 2018/1724 om 

inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, 

förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster ska införlivas i Sverige 

2023. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) berättade att resultat från ramprojektet om 

multinationella företag i svenskt näringsliv presenteras i mars. I en studie på 

utländska uppköp undersöks hur produktiviteten påverkas. Vad kan en 

eventuell produktivitetsökning bero på? 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) berättade att deras nya 

konjunkturbedömning visar samma sak som den som den senaste 

konjunkturbedömningen. Sverige ligger lite efter och är på väg nedåt. Det ser 

inte bra ut för teknikindustrin. 

Mats tittar också på internationella värdekedjor vilket visar på reshoring och 

insourcing. Globaliseringen rullar tillbaka. I övrigt så pågår avtalsrörelsen. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) nämnde att rapporten från Riksbankens 

företagsundersökning publiceras på fredag den 6/12. 

SCB ska på uppdrag från Riksbanken publicera mer finansmarknadsstatistik 

kring bolåneinstitut, d.v.s. små aktörer som inte har inlåning och inte räknas 

som banker. Planen är att det ska publiceras i slutet av januari. 

Ylva Hedén Westerdahl (Konjunkturinstitutet) berättade att de släpper en 

ny prognos den 18 december. I övrigt pågår det verksamhetsplanering. Man 

tittar på hur klimateffekter påverkar makroprognoser då det blir större 

variabilitet i vädret. Hur påverkar det försäkringstagande och förberedande 

arbete? Det görs också arbete på globala värdekedjor. Konjunkturinstitutet ska 

byta lokaler i januari. 

  
Ann-Sofie Öberg (ESV) nämnde at de nyligen släppte en konjunkturrapport. 

Man arbetar också med att se över sina modeller. 

Joakim Skalin (Finansdepartementet) berättade att det pågår en 

prognosomgång. 
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Torbjörn Isaksson (Nordea) nämnde att de håller på med 

konjunkturbedömningar. Nästa konjunkturrapport släpps den 29 januari. De går 

också igenom den nya riksbankslagen.  

Christina Nyman (Handelsbanken) informerade om att de arbetar med en 

fastighetsrapport där de utnyttjar kompetenser på flera områden för att få en 

samlad bild. Hur påverkar t.ex. låg ränta i kombination med stark konjunktur? 

Man ska fortsätta göra en fastighetsrapport två gånger per år. 

Nästa konjunkturrapport publiceras i januari. Vissa branscher visar på nedgång. 

Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att de gör en global exportanalys 

där Sveriges varuhandel jämförs med övriga länder. Man intervjuar svenska 

företag om hur de påverkas av handelskonflikten mellan Kina och USA. Detta 

ska bli klart innan årets slut. Det görs också  intervjuer för att ta reda på hur 

företag påverkas av tjänstefieringen (från produkt till service). 

Det görs ett arbete med Kommerskollegium om handelsavtals betydelse. 

Exportchefsindex visar en liten flack uppgång. Exportorderingången pekar 

nedåt. 

Anna Thoursie (Ledarna) nämnde att de arbetar med den första 

populärvetenskapliga rapporten i forskningsprojektet som baseras på en enkät 

som skickades ut förra året till slumpvist utvalda medlemmar i Ledarna. Att 

traditionellt sett manliga egenskaper premierats vid chefstillsättningar har 

länge setts som en förklaring till varför det är fler män än kvinnor på 

chefspositioner. Resultaten i denna rapport tyder på att en förändring är på 

gång, att traditionellt sett kvinnliga egenskaper värderas högre som 

chefsegenskaper. 

Elisabeth Hopkins (SCB) nämnde att BNP publicerades i fredags. Längre serier 

har nu publicerats. Riksrevisionen har granskat kvaliteten i NR och drar 

slutsatsen att tillförlitligheten i NR, inklusive statistiken för offentliga finanser, 

är hög. EDP dialog visit (Excessive Deficit Procedure) gick mycket bra. SCB fick 

beröm för de senaste 10 årens arbete. 

SCB gör en kartläggning över vad som behövs för att producera statistiken. Vad 

kan hämtas från administrativ data och vad behöver vi undersöka? Detta hänger 

ihop med de nya månatliga arbetsgivardeklarationerna och digitala 

årsredovisningar. 

Cecilia Hertzman (SCB) nämnde att det kan bli problem när det sker ändringar 

i administrativa register. Kommande ändringar i momsdirektivet ser ut att 

kunna kräva ökad insamling då variabler försvinner. 

5 Mätfel i AKU 
För information (John Kling, Li Parrilla Stoorhöök & Helena Kaplan) 

SCB har identifierat brister i det insamlade materialet från vår externa 

leverantör. Det rörde oförklarliga skattningar som avviker från förväntade 

säsongmönster. SCB har nu avslutat avtalet med Evry och kommer endast att 

använda den halva av urvalet som SCB själva samlar in. Det är endast de 
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senaste månaderna som är fel men man har reviderat ett år för att säkra 

förändringsskattningarna. Det mindre urvalet leder till att osäkerheten ökar på 

skattningarna och det blir svårare med signifikanta skillnader månad till 

månad, samt år till år. Särskilt serier på mer detaljerad nivå påverkas. 

Urvalet ska byggas upp succesivt, men till en lägre nivå än idag. Vissa 

deltabeller kan falla bort i och med detta. Man behöver också omvärdera 

tabellerna och se vad som behöver prickas på detaljerad nivå. 

Månadspubliceringen kommer att fortsätta men för att studera detaljer i AKU 

kommer det framöver att vara mer lämpligt att använda kvartalsunderlagen. 

Man kommer också att göra en översyn av arbetsmarknadsstatistiken där man 

bland annat kommer att titta på hur man kan använda de nya månatliga 

arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI). 

I den reviderade tidsserien över sysselsättningsgraden ser man en utplaning 

sedan kvartal två 2018 istället för en skarp uppgång och fall. Gruppen män 

påverkas kraftigare av revideringen än kvinnor. För inrikes födda ser 

revideringen ut ungefär som för hela populationen. Utrikes födda påverkas mer 

av revideringen. 

För arbetade timmar har tidsserien ungefär samma mönster som innan 

revideringen men med en lägre nivå. 

I den reviderade tidsserien för arbetslösheten kan man se att den har ökat 

långsammare än innan revideringen och ligger nu på en lägre nivå. Även för 

arbetslösheten kan man se skillnader i hur revideringen har påverkat grupperna 

män och kvinnor. Arbetslösheten för män ökar nu tidigare än innan 

revideringen men i en lägre takt och nivån är nu lägre. För kvinnor påbörjas 

ökningen av arbetslösheten också tidigare men nivån i den reviderade serien är 

nu högre än innan revideringen. För inrikes födda sker ökningen av 

arbetslösheten tidigare men slutar på samma nivå som innan revideringen. För 

utrikes födda ser man inte samma ökning och nivån är nu lägre än innan 

revideringen. 

Sammanfattningsvis har sysselsättningen nedreviderats andra halvan 2018 och 

uppreviderats 2019 vilket ger en mer dämpad utveckling under perioden. 

Uppgången och nedgången är inte lika kraftig. Arbetade timmar revideras ner i 

linje med sysselsättningen. Arbetslösheten revideras uppåt under början av 

2019 och nedåt sommarmånaderna 2019. Ökningen av arbetslösheten sker 

under en längre tid, men är inte lika kraftig som tidigare publicerats. 

Revideringarna är större för vissa grupper, som män och utrikes födda, men 

större slumpmässig osäkerhet gör det svårare att uttala sig om förändringar. 

Effekten på årstakten på förändringen av BNP var inte stor. Det påverkar 

offentliga konsumtionsutgifter och offentlig produktion något men får inte så 

stor inverkan på totalen. Alla kvartal 2018 har reviderats, men av fler skäl än 

revideringen av AKU. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Finns det risk att ett ökat urval påverkar tidsserierna? SCB ser inte att en 

försiktig ökning av urvalet ska påverka tidsserierna. 
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Måste man nå de grupper som är svåra att nå? SCB använder så mycket 

alternativa datakällor man kan för att samla in data om de individerna. 

Frågor om varför det är skillnad på förändringarna mellan män och kvinnor 

samt varför arbetslösheten inte ökar lika mycket för utrikes födda kunde inte 

besvaras på stående fot. SCB kommer att fortsatta analysera revideringen. 

6 Globalisering, pågående initiativ 
För information (Caisa Bergman & Andreas Lennmalm) 

För drygt 10 år sedan lanserade Eurostat ett program för att modernisera den 

europeiska ekonomiska statistiken (MEETS, Modernisation of European 

Enterprise and Trade Statistics). Programmet resulterade bland annat i följande 

nu pågående arbeten: 

• SIMSTAT (endast exporten i Intrastat ska mätas, mikrodatautbyte 

mellan länder ska ske). 

• FRIBS (istället för dagens olika förordningar ska en gemensam 

ramlagstiftning för företagsstatistiken införas). 

• Harmonisering av bl.a. företagsregister, statistiska enheter, 

klassificeringar och metoder. 

• Förbättringar av det Europeiska koncernregistret EGR så att det kan 

användas som urvalsram för FATS (Foreign Affiliate Trade Statistics) 

och FDI (Foreign Direct Investment). 

The Riga Memorandum antogs 2014 på en konferens för statistikbyråernas 

generaldirektörer. Det omfattar bland annat: 

• Principer för det fortsatta arbetet med global ekonomisk statistik. 

• Koncerners organisation och struktur ska bättre speglas i den 

ekonomiska statistiken. 

• Den statistiska enheten Företagsenhet ska användas för att bättre 

beskriva och förstå den ekonomiska globaliseringen. 

Eurostat påtalade 2015 att Sverige (och de flesta andra EU-länderna) inte 

uppfyller SBS-förordningen (Structural Business Statistics) avseende 

implementering av den statistiska enheten Företagsenhet. Sedan dess har SCB 

deltagit i flera EU-finansierade projekt och bedrivit ett omfattande arbete för 

att uppfylla förordningen. I oktober 2019 levererade SCB SBS-undersökningen 

till Eurostat enligt de nya Företagsenheterna. 

SCB har också deltagit i projekt avseende Europeisk profilering och projekt 

kring länkning av mikrodata. Huvudmålet är att redovisa globala aktiviteter 

konsistent mellan olika områden (SBS, handel, BoP etc.) och mellan länder. 

Tanken är att de nationella företagsregistren och EGR  ska fungera tillsammans 

och kommunicera med varandra. SCB har deltagit i projekt kring detta. 

Parallellt med arbetet med att bygga upp EGR har metoder för Europeisk 

profilering tagits fram. En task force om profilering har tagit fram riktlinjer för 

att underlätta för länderna att göra på samma sätt. SCB:s profileringsmetod 

baseras på dessa riktlinjer. I den Europeiska profileringen har SCB profilerat sex 

koncerner och ska profilera ytterligare två nästa år. Eurostat har utvecklat ett 
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profileringsverktyg IPT som används vid Europeisk profilering. Planer finns att 

integrera EGR och IPT. Nästa år ska SCB också prova att använda IPT vid 

nationell profilering. Det finns planer på att länderna ska profilera ett visst 

antal koncerner årligen efter att grantsprojekten avslutats 2020, men det finns 

inget beslut ännu. 

Early Warning System (EWS) innebär att varje land utser två personer som 

ansvarar för att i god tid signalera stora förändringar i multinationella företag 

till Eurostat. Det är en frivillig uppgift där även ECB är med. Rutinerna har inte 

riktigt satt sig än. Bland annat har vi haft problem med att skicka konfidentiella 

uppgifter på ett säkert sätt. 

Eurostat finansierar ett konsortium av länder, där SCB ingår, som tillsammans 

ger stöd och hjälp till andra medlemsländer som planerar att inrätta en 

storföretagsenhet. En del länder har fått grantsmedel som hjälp till att starta 

den här typen av verksamhet. SCB har hittills hjälpt Ungern och nästa år 

Portugal. 

2018 beslutade ESSC att genomföra en pilotstudie där data från multinationella 

företag (MNE) analyserades för att se om dess påverkan på 

Bruttonationalinkomsten (GNI) blir korrekt beräknad i de olika länderna. 

Uppdraget var att få en rimlig uppfattning om eventuella problem i statistiken 

och effekterna på förädlingsvärdet i respektive land. 25 stora MNE valdes ut. 

SCB ansvarade för 1 koncern. Uppgifter som bransch, anställda och omsättning 

var OK att lämna. Ett GD-beslut togs om utlämnande av import och 

exportuppgifter m.m. Vi lämnade data avseende svenska juridiska enheter i 

utländska koncerner. I slutrapporten från arbetet konstaterades bland annat 

följande: 

• I stort uppfylldes syftet. 

o Inga problem med påtaglig effekt på något lands BNI påträffades. 

o För mindre komplexa koncerner kunde en rimlig verifiering av 

förädlingsvärden i respektive land göras. 

• men också en hel del tillkortakommanden. 

o För flera, större och mer komplexa koncerner, kunde inga 

slutsatser dras. 

o Forskning och utveckling är särskilt problematiskt eftersom olika 

principer tillämpas i olika länder. 

• och fortsatt arbete behövs inom området för att säkerställa kvaliteten i 

ländernas BNI. 

Ytterligare aktiviteter som pågår: 

 Integrated Global Accounts and Global Production (IGA). Huvudsakligt 

syfte är erfarenhetsutbyte om hanteringen av frågor relaterade till 

globaliserade produktionsprocesser. 

 FIGARO. Projektet jobbar med att ta fram sammankopplade tillgångs- 

och användningstabeller och input-outputtabeller för EU. 

 Länkning av mikrodata. Syftet är att undersöka om redan insamlad 

data kan användas för nya indikatorer istället för enkät. 

 Snabbväxande företag. 

 Asymmetrier i Utrikeshandel och Direktinvesteringar. 
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 Globala värdekedjor – blir obligatoriskt att genomföra undersökningen 

International sources i FRIBS – hittills har den genomförts på frivillig 

basis och med hjälp av grantsmedel. 

 TEC – STEC. Import och export-uppgifter presenteras enligt 

storleksklass, ägarskap och aktivitet (NACE). 

Från och med referensår 2021 gäller den nya ramlagstiftningen FRIBS som 

omfattar det mesta av den ekonomiska statistiken. 

Vad händer framöver? 

• Grantsarbete under 2020 avseende europeisk profilering och EGR 

(sista året). Eventuell fortsättning diskuteras, men då utan grants. 

• Fortsatt arbete 2020 med att stödja andra länder som vill bygga upp 

storföretagsenheter. 

• Behövs ytterligare lagstiftning för att få tillgång till data från 

koncernerna för profilering och konsolidering? 

• Bestämma ”definitivt” vilka variabler som är additiva och vilka som 

ska konsolideras (SBS än så länge). 

• Eventuellt nya grants för implementering av FRIBS. 

• Fortsättning på GNI-pilot? 

• Utvecklingsarbete för integrering av EGR och IPT samt eventuellt 

ytterligare åtgärder för att förbättra interoperabiliteten i europeiska 

företagsregistren. 

7 FEK-leverans nya statistiska enheter 
För information (Caisa Bergman) 

Den 31 oktober levererades statistik till Eurostat på en ny FE-population för 

undersökningen Structural Business Statistics (SBS), som i Sverige kommer från 

undersökningen Företagens ekonomi (FEK). Alla koncerner i Koncernregistret 

har profilerats manuellt eller maskinellt. Vid manuell profilering analyseras de 

största koncernerna och delas in i Företagsenheter (FE) baserade på de segment 

eller affärsområden de är verksamma i. Det är viktigt att identifiera vilka bolag 

som är primärproducenter och vilka som utför hjälpverksamhet (helt eller 

delvis). Manuell profilering är resurskrävande, därför profileras den stora 

massan av koncerner maskinellt. I de flesta fallen bildar den svenska delen av 

koncernen då en FE (exkl. de finansiella bolagen). 

Uppgifter från en FE:s ingående juridiska enheter konsolideras så att värdena 

avser den FE:n. Vissa variabler är additiva (t.ex. anställda och löner) och vissa 

variablers värden för hjälpverksamhet ska nettas bort (t.ex. nettoomsättning 

och kostnader). En FE är marknadsorienterad. Därför nettas koncernintern 

försäljning (inom den svenska delen) bort. En viktig del är också att bestämma 

bransch för FE. 

Efter genomförd profilering kan man se att antal anställda i storleksklasser med 

mindre och medelstora företag minskar och antal anställda i stora företag ökar. 

Det blir också en förflyttning mellan olika branscher. T.ex. från handel till 

industri. 
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De nya enheterna har än så länge endast ingått i leveransen till Eurostat. Det 

kommer att vara en skillnad mellan publiceringen hos Eurostat och SCB:s egna 

publicering i tre års tid. Detta medför att vi kommer att ha tre årgångar där vi 

kan jämföra resultaten och se effekten av profileringen och konsolideringen. 

På grund av tidsbrist var vi tvungna att avbryta punkten innan den var klar. 

Punkten tas upp igen på nästa möte. 

8 Lägesrapport samordning NR-BoP 
För diskussion (Nadia von Unge, Fredrik Öhrström & Jonas Edblom) 

Skillnader i bytesbalans mellan betalningsbalansen (BoP) och 

nationalräkenskaperna (NR) har alltid funnits då det inte har funnits något 

samordnat arbetssätt. 2018 sattes ett strategiskt mål att samordna 

bytesbalansen. Arbetet är uppdelat i två projekt. Under 2019 arbetas det med 

samordning av bytesbalans och kapitalbalans mot de reala räkenskaperna i NR. 

Under 2020-2021 arbetas det med samordning av den finansiella balansen mot 

finansräkenskaperna. 

Differenserna mellan NR och BoP ändras kontinuerligt. Generellt har BoP något 

lägre export än NR, men lite högre import. De största skillnaderna ligger på 

importsidan. Sammantaget ligger bytesbalansen i BoP fortsatt klart lägre än i 

NR. 

Några orsaker till differenser i bytesbalansen är: 

• Olika värderingar av varuhandel 

• Olika källor 

• Skillnader i beräkningar 

• Justeringar i NR för konsistens  

• Olika revideringspolicy 

Manualerna BPM6 och ESA2010 är konsistenta så om man följer manualerna 

ska det inte vara  några skillnader. 

Projektet kan delas upp i olika delar: 

 Samordnad publiceringstidpunkt 

o Betalningsbalansen flyttar fram publicering minimum 2 dagar 

för att kunna ta in NR:s korrigeringar 

 Revideringspolicy 

o Arbete pågår under ledning av NR:s samordningsenhet 

o Utgångspunkt i HERP (harmoniserad europeisk 

revideringspolicy) 

 Utveckling av IT-system 

o Utvecklat och implementerat  

 Benchmarking 

o Genomförd 

 Inventering av orsaker till skillnader 

o Orsaker till skillnader har kartlagts 

o Beslutsunderlag har tagits fram för hur konsistens skall nås 

 Tidsserier 
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o Beslut återstår kring hur tidsserierna skall hanteras 

Ett vägval i projektet är vilken nivå på konsistens man ska eftersträva. Det 

ursprungliga förslaget var att arbeta för konsistens på nivån varor, tjänster, 

primärinkomster, sekundärinkomster, kapitalbalans. Ett överordnat mål är att 

samordna bytesbalansen. 

Tidsmässigt är målet samordnad publicering av kvartal 1 2020. En plan för 

samordning av de finansiella delarna har påbörjats och arbetet kommer att pågå 

2020-2021. Man kommer då också att titta på om restposten kan minskas. Vid 

internationell jämförelse är Sveriges restpost stor men det är även ett problem i 

andra länder. 

9 AI-uppdraget 
För information (Nils Adriansson) 

SCB har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga användningen av artificiell 

intelligens. En preliminär definition av AI är ”Artificiell intelligens (AI) syftar 

till system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin 

omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande, för att uppnå 

specifika mål. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggd i 

hårdvara.” 

Exempel på AI är: 

 Bild-och videoanalys (t.ex. ansiktsigenkänning) 

 Natural language processing (t.ex. översättning eller tal-till-text-

program) 

 Machine learning (t.ex. rekommendationssystem, trafikanalys, 

upptäckt av bedrägerier, flödesoptimering, rekryteringsprocesser) 

 Självkörande bilar och självlärande robotar 

 

Uppdraget består av en traditionell del och en innovativ del. Den traditionella 

delens upplägg är att frågemoduler hakas på etablerade undersökningar inom 

IT och FoU. I undersökningen ”Företagens utgifter för IT” ska man fråga om 

kostnader för AI som andel av totala kostnader för IT. I undersökningen ”IT-

användning i företag” ska man ställa frågor om användningen av AI och vad det 

finns för eventuella hinder för fortsatt användning. Det är en årlig 

undersökning och de nya frågorna om AI avser år 2019. I undersökningen 

”Forskning och utveckling i Sverige” ska man fråga hur stor andel av 

forskningsrelaterade utgifter som är kopplade till AI och hur många egna 

anställda respektive konsulter som arbetar med AI. 

Det är endast beslutat om ett års mätning av AI men tankar finns att mäta det 

löpande. Resultaten ska publiceras den 30/11 2020. 

Första indikationer från mättekniska tester visar att det är skillnad mellan stora 

och medelstora företag hur lätt det är att svara på frågorna. 

Vid mätning av offentlig sektor frågar man om användningen av AI, inte 

forskningen kring AI, då universiteten inte ingår i undersökningen. Vid 

mätning av universiteten vänder man sig istället till individer och frågar om de 
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har använt AI i sin forskning och hur stor andel av sin tid de lägger på forskning 

kring AI. 

Den innovativa delen av uppdraget går ut på att använda AI för att mäta AI. 

Hur mycket använder SCB AI? Det pågår en del mindre projekt kring textanalys 

m.m. 

10 Förslag på ämnen att diskutera under 2020 
För diskussion (Anna Thoursie) 

Det som kvarstår från planen inför 2019 är:  

 Mätningar av offentlig konsumtion/produktion i NR, när resultat från 

Grants-projekt i Danmark och Nederländerna kring hälso- och 

sjukvård är klara. 

 Detaljhandeln och e-handeln – presentation av detaljhandelsindex 

som tas fram i samarbete med HUI. 

 Samordning, bytesbalansen NR och BoP: Rådet önskar återkoppling 

under arbetets gång minst en gång om året. 

 Globala värdekedjor, rådet önskar återkoppling när SCB kan rapportera 

mer.  

 Presentation av AKU där fokus inte är på mätfelen (som dagens 

presentation) utan mer av ett helhetsgrepp ges. 

 

 

Ytterligare förslag från rådet rörande ämnen och rådets arbetssätt: 

 En diskussion kring prioriteringar inom arbetsmarknadsområdet. 

 Hur ska vi värdera Sveriges roll i globala värdekedjor? 

 Något konkret kring globala värdekedjor, går det att ge konkreta 

statistiska exempel? 

 Om användarrådet kan uttala sig om huruvida arbetade timmar ska 

ingå i AGI kan det användas vid framtida diskussioner kring detta. En 

genomgång av de olika aspekterna kring detta och vad hindren är 

skulle vara önskvärt om användarrådet ska kunna uttala sig i frågan. 

 Görs det något på SCB kring cirkulär ekonomi och kan det i så fall tas 

upp på ett kommande möte? 

 Klimatets påverkan på ekonomin. Kan miljöräkenskaperna komma och 

prata om detta? 

 Web-scraping vid mätning av prisstatistik har tagits upp tidigare och 

var intressant. Kan det finnas mer att prata om det? 

 Vad är på gång internationellt? 

 Projekt kring hushållens utgifter. Hur kan man hantera sjunkande 

svarsfrekvenser? 

 Vad, om någon, forskning pågår kring Nationalräkenskaperna? Ofta 

försöker man trycka in nya fenomen i en gammal mall. 

 Det skulle vara bra om frågor skickas ut inför diskussionspunkter. 

 SCB borde utnyttja att ledamöterna samanvänder mycket statistik och 

får en helhetsbild. 

 Bra om det finns korta underlag inför punkter. 
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11 Övriga frågor 
Anna återkommer med en Doodle med förslag på datum till februari- och 

majmötet. På februarimötet bestäms datum för de båda mötena under hösten 

(troligen september och november). 

12 Summering 
Revideringen av AKU ser lite underlig ut kring inrikes/utrikes födda. Hur blir det 

med jämförbarhet över tid med ökning av urvalet? 

Internationell lagstiftning krävs för att kunna mäta de handelsströmmar som 

globaliseringen ger upphov till. 

Effekterna av profilering (punkt 7) hanns inte helt med. Detta tas upp igen på 

nästa möte. 

Man börjar se ljuset i tunneln kring samordningen av NR och BoP. 

Användarrådet önskar att ge input kring reviderade tidsserier. Restposten är 

fortfarande ett problem. 

Användarrådet önskar se frågorna som ska skickas ut från AI-uppdraget. 

Ett önskemål är att få veta svarsandelar i AKU på det som är EU-reglerat jämfört 

med det Sverige gör på eget initiativ. 


