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1 Mötet öppnas 
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3 Mötesanteckningar från föregående möte 
I anteckningarna från punkten om detaljhandeln och e-handeln nämndes 

framskrivningar med hjälp av blankettutvecklingen. Det skulle vara önskvärt 

med ett förtydligande av vad detta innebär. 

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

SCB kommer att byta lokaler i augusti 2020 från Garnisonen till Solna strand. 

Det kommer även att bli omflyttningar inom de nuvarande lokalerna innan dess 

för att minska lokalytan. 

Publiceringen av produktionsvärdeindex som skulle ha skett i tisdags sker 

istället idag. Anledningen till förseningen ett felaktigt rapporterat värde från 

ett företag som upptäcktes i ett sent skede. 

SCB har en ny podd ”På tal om siffror”. Avsnitten kommer att behandla olika 

ämnen knutna till SCB:s statistik och i det första avsnittet diskuterades 

namnstatistik. 

5 Vem är SCB till för och krav/önskemål på 

statistiken 
SCB håller på med ett förnyat strategiarbete där det gäller att mejsla ut vad som 

ska fortsätta att gälla från den nuvarande strategin och vad för nytt som ska in. 

I det arbetet har vi påbörjat en dialog med olika typer av användare för att lära 

lite mer om vad man har för förväntningar på oss. 

För diskussion (Lisa Thiel) 

Ett arbete har påbörjats för att identifiera vilka SCB är till för. SCB är ytterst till 

för medborgarna. Medborgarna kan ta del av information direkt från SCB men 

också via förädlare som t.ex. media, forskare och diverse organisationer och 

företag. SCB vill träffa representanter för olika förädlare för att ta reda på vilka 

behov och önskemål på statistiken som finns. 

Ledamöterna i användarrådet fick i uppgift att skriva ner önskemål på 

förbättringar hos SCB. Följande synpunkter framfördes: 

Önskat läge – typ av statistik och tillgänglighet 

 Samlingsportal för all officiell statistik skulle väsentligt underlätta för 

oss. Viktigt att få tillgång till all statistik på ETT ställe. Vill enkelt 

kunna jämföra olika dataset utan att behöva veta vem som är 

statistikansvarig myndighet.  

 Uppdatera AKU-urvalet vid stora förändringar i befolkningen. 

 Lätt att bygga tidsserier och dataset från olika delar av 

statistikdatabasen. Utveckla gränssnittet i SSD! Se t.ex. Makrobond. 

 Mer öppna data. Utveckla öppna data 

 Mer data i realtid 

 Utveckla SNI-trädet på tjänstesidan 

 Bättre överskådlighet av vad som finns! Ta intryck och inspireras gärna 

av Ekonomifakta: www.ekonomifakta.se  

 Prisstatistik på mer detaljerad nivå 

http://www.ekonomifakta.se/
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 Mer statistik om informations- och kommunikationsteknologi 

 Utveckla tjänsteexport/handel 

 Investeringar per bransch och kapitaltyp även på kvartal 

 Ange definitioner i anslutning till data. SCB behöver bli bättre på att 

synliggöra definitioner och begrepp när de behövs 

 Mer kommentarer till statistiken 

 Mindre krångel och färre snarlika statistiska uppgifter 

 Summa-konsistens även på primärstatistiken 

 Gör det lättare att hitta experter 

 Tydlig statistik över näthandel 

 Långa tidsserier! Låt inte den bästa kvaliteten (=brutna tidsserier) stå i 

vägen för den goda kvaliteten (=långa tidsserier). Låt inte 

länkningsproblemet hindra. Bättre att varna för att serierna efter en 

viss tidpunkt inte är historiskt jämförbara.  

 Ökad automatisering: allt via FTP-server. Vilket format kan vi få? 

 Gör det lättare att förstå skillnader och likheter mellan olika 

produkter, t.ex. lönesumma kontra KL-lön, arbetade timmar. Ibland är 

det stora diskrepanser som är svåra att förstå.  

 Intressant att se vad de nya kontrolluppgifterna kan ge. Saknar att det 

inte blir en ny lönesumma därifrån 

 Utvärderingar av export och främjandeinsatser. 

 Varu- och tjänsteströmmar mellan företag inom landet 

 Saknar innehållet i SM 

 Tillgång till mikrodata är mycket viktig för såväl analyser som 

utvärderingar 

 Vill gärna få inläsning av SCB-data till vår databas utan omväg 

 Mer statistik om byggande, t.ex. upplåtelseformer 

 Önskar: prisindex bostadspriser, bostadsrätter, FPI 

 Mer detaljerad branschstatistik 

 Gör input-output-tabeller mer användarvänliga 

Önskat läge – insamling och uppgiftslämnare 

 Säkra AKU! Är telefonintervjuer det mest optimala för AKU? Nya 

metoder krävs vid stora bortfall, hitta nya vägar. Utveckla andra 

insamlingssätt: 

- Använd mer registerdata (lagändring krävs). Detta 

framfördes av flera deltagare på mötet. 

- Estimera med hjälp av ”big data” 

- SCB kanske borde ha en forskningsavdelning med fokus på 

statistisk metod (samarbete med universitetet) 

 Underlätta för uppgiftslämnarna genom att använda modern teknik. 

Samla bara in uppgifter EN gång. Det borde finnas en 

myndighetsgemensam sida för företag och individer. Individer och 

företag loggar in och lämnar sina uppgifter en gång och 

myndigheterna hämtar sedan uppgifter därifrån. 

 Samla in arbetade timmar och tim-lön/mån från Skatteverket 

 Önskar tillgång till momsdata 

Övrigt 

 Sluta göra saker för att ha råd att göra nytt! Kanske kan potatisskörden 

tas om hand av en privat aktör. 
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 SCB borde ha särskilda medel för utveckling, t.ex. för EU-krav 

 Satsa på ökad kvalitet. 

 Ftg. Bokföring 

 Enklare överföring och rapportering 

 Bra kvalitet före snabbhet! 

6 Tentativ uppföljningsplan med plats för 

inspel: På vilka möten 2019 ska de områden som enligt 

minnesanteckningarna ska återrapporteras följas upp? 

Finns ytterligare områden som ledamöter vill ta upp? 
För diskussion 

De önskemål på punkter som framkommit på tidigare användarrådsmöten gicks 

igenom och förslag togs fram på vilka möten som de lämpligast kunde 

avhandlas. Nedanstående tidpunkter är preliminära. 

 Mätningar av offentlig konsumtion/produktion i NR: november 2019 

eller februari 2020. 

 Kommunikationsplan för samordning av den ekonomiska statistiken: 

maj 2019. 

 Samordning bytesbalansen NR-BoP: september 2019. 

 Beskrivning av BNI-processen/Globalisering. Info om vad som pågår: 

september 2019. Presentation av resultat: november 2019. 

 Detaljhandeln och e-handeln: september 2019. 

 Allmän översyn NR: maj 2019. 
 Priser: september eller november 2019. 
 AKU: september eller november 2019. 
 Presentation av investeringsenkäten: maj 2019. 

7 Information från SCB och rådets 

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

Samarbetsprojektet med Imperial College fortsätter. Det arbetas med en 

rapport om de ekonomiska effekterna av cyberkriminalitet. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) berättade att det varje år görs en 

genomgång av förändringar i SCB:s undersökningar. Årets diskussion gällde tre 

undersökningar. En fråga som har uppstått kring Investeringsenkäten är om det 

går att kräva prognosuppgifter via lagen om officiella statistiken. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) har en kollega som tittar på Sveriges 

exportberoende med hjälp av TIVA (trade in value added). Modellen kommer 

att ligga på hemsidan så att man kan testa den själv. 

Pär arbetar med en regional studie om internationella företags offshoring. 

Mycket verksamhet centreras till större städer. Många olika statistikkällor från 

SCB används. Rapporten är förhoppningsvis färdig i slutet av mars. 

Bengt Lindqvist (Teknikföretagen) berättade att de har fem pågående 

projekt. Två produktivitetsstudier varav en är klar när som helst. Den andra är 

en produktivitetsstudie inom internationella koncerner och ska bli klar hösten 
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2020. Man tittar också på trade in value added från OECD och beskrivningen av 

det nya industribegreppet. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) nämnde att IMF kommer på besök för en 

konsultation. IMF har frågat Riksbanken om bytesbalansöverskottet som är på 

väg ner. Det är svårt att hitta en enkel förklaring till nedgången. 

Henrik Larsson (FI) skriver på en bolånerapport som släpps i mars. Det görs en 

analys av effekterna av det skärpta amorteringskravet. Man tittar också på den 

kommersiella fastighetssektorn och hållbarhet. 

Ylva Hedén Westerdahl (Konjunkturinstitutet) berättade att de påbörjar 

prognosarbetet nästa vecka och att prognosen publiceras den 27 mars. Man 

tittar på hur klimatet påverkar den ekonomiska utvecklingen och hur det kan 

introduceras i prognosarbetet. KI kommer att minska textomfånget i 

Konjunkturläget i juni och december. Man kommer dock att göra och publicera 

lika många prognoser som vanligt.  
  
Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att de söker en ny leverantör av 

exportchefindex då SCB ska sluta producera det. 

Ann-Sofie Öberg (ESV) nämnde att en prognos publiceras först i mitten av 

juni. (Man brukar publicera i april, men skjuter på det för att få med VÅP) Man 

tittar på användande av FACIT och FRIDA. Det pågår arbete med att se över 

databaser och samordna data. 

Anna Strand (Finansdepartementet) nämnde att en ny prognosomgång 

påbörjas när NR har publicerats. 

Anna Thoursie (Ledarna) berättade att Ledarnas lönerapport kommer att 

fokusera på hur löner ser ut i kvinno- och mansdominerade branscher för chefer 

i relation till hur många underställda de har. Rapporten släpps den 27 mars. 

Den 5 april anordnas ett seminarium med SIMRA. BNP från produktionssidan 

kommer att diskuteras. 

Elisabeth Hopkins (SCB) informerade om vad som händer på SCB under 

punkterna 4 och 10. 

Cecilia Hertzman (SCB) nämnde att vid en eventuell hård Brexit flyttas 

Storbritannien från Intrastat till Extrastat. 

8 Avstämning arbete inom globalisering 
För information (Joacim Bergman & Cecilia Hertzman) 

Det har genomförts ett samordningsprojekt på SCB kring hur 

utlandsproduktion hanteras i olika undersökningar. 

Både Nationalräkenskaperna (NR) och Betalningsbalansen (BoP) utgår från 

Intra- och Extrastatdata för handelsuppgifterna. Utrikeshandeln med varor 

(UHV) definierar handel som värdet av varor vid tidpunkten då dessa passerar 
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svensk gräns men enligt manualerna för NR och BoP (ESA2010 och BPM6) ska 

ägarbytesprincipen tillämpas. Tillägg och korrigeringar är alltså nödvändiga. 

I samordningsarbetet mellan NR och BoP har skillnader i definitioner och 

hantering av vissa variabler mellan olika källor identifierats. Merchanting 

definieras som varor som köps in och säljs vidare i utlandet utan att passera 

svensk gräns. Handelsvaran får inte genom bearbetning ändra form eller andra 

egenskaper mellan köp och försäljning. Kostnader förs som negativ export d.v.s. 

marginalen nettoredovisas på exportsidan som varuhandel (sedan 2013). Sedan 

2013 ingår även bearbetningstjänster där en enhet mot ersättning bearbetar en 

vara som ägs av en annan enhet. Ena parten är svensk, den andra utländsk. För 

att tydliggöra detta införs fyra nya variabler för insatsvaror och handel med 

bearbetade varor: 

 Inköp av varor i utlandet, för bearbetning i utlandet. 

 Försäljning av varor efter bearbetning i utlandet. 

 Försäljning av varor i Sverige, för bearbetning i Sverige. 

 Inköp av varor i Sverige, efter bearbetning i Sverige. 

Samtliga flöden bruttoredovisas som export respektive import av varor. De nya 

variablerna införs från och med kvartal 1 2019 och kommer att omfatta samtliga 

undersökta företag. Uppgifterna kommer att vara landsfördelade.  

Förändringarna kommer förhoppningsvis att bättre belysa 

bearbetningstjänsterna som infördes 2013. De kommer också få följdeffekter på 

andra undersökningar. Företagens ekonomi och omsättningsundersökningarna 

på månad kommer att ändras/förtydligas. Industrins varuproduktion ändras till 

nästa år. 

Vissa länder genomförde de här ändringarna redan 2013 när den nya manualen 

togs i bruk. 

9 Resultat från utvärdering av användarråden 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

Det står i SCB:s regleringsbrev att ”Myndigheten ska samråda med viktiga 

användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och 

omfattning genomförs.” och att ”Målet för den anslagsfinansierade 

verksamheten är att producera officiell statistik av god kvalitet som är 

lättillgänglig för användarna.” SCB ser användarråden som en del i att uppfylla 

detta. SCB genomförde i höstas en utvärdering av användarråden genom en 

webbenkät som skickades till samtliga externa ledamöter och berörda 

avdelningschefer på SCB. Ledamöterna tycker användarråden fungerar bra i 

stort sett men det finns viss skillnad mellan hur ledamöterna upplever 

användarråden och hur SCB vill att de ska fungera. Det är också stor skillnad 

mellan de olika råden vad gäller engagemang och deltagande, mandat och 

påverkan. 

Följande förbättringsområden har identifierats: 

• Otydligt vad som är ledamöternas roll och uppgift.  

Vad förväntas av ledamöterna? 
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• Ordförandes roll är mycket viktig och är avgörande för om ett 

användarråd fungerar bra. 

• Osäkerhet kring vad som går att påverka eftersom statistiken är 

reglerad (EU).  

• Otydligt vad SCB vill få ut av mötena. 

• För många ämnesområden i en del användarråd – ”spretigt” innehåll.  

• Dåligt förberedda möten där underlag skickas ut för sent för att 

ledamöterna ska kunna läsa i förväg. Ibland skickas inga underlag alls. 

• För mycket information från SCB och ledamöterna – finns inte tid för 

diskussion och påverkan. 

SCB har inrättat elva användarråd för den nya mandatperioden 2019-2021 

vilket är ett mer än tidigare då användarrådet för befolkning, demografi och 

utbildning har delats upp i två användarråd. 

En kick-off med alla ledamöter och deltagare från SCB för samtliga användarråd 

är planerad till den 21 mars. 

10 Internationella möten 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

Det är mycket om globalisering och utbyte av data mellan länder. Den svenska 

offentlighetsprincipen har blivit ett hinder i frågan om utbyte av data. Sverige 

ser inte detta som ett problem då det alltid sker en prövning innan uppgifter 

lämnas ut, men Sverige kan inte skriva på vissa exklusivitetsavtal. 

I EWS (Early Warning System) pratar man idag om olika scenarier men det finns 

önskemål om att också kunna utbyta data. 

Eurostats förhoppning är att FRIBS ska börja gälla 1 januari 2020. 

Det är mycket klassificeringsfrågor inom EDP (Excessive Deficit Procedure). 

T.ex. vad som ska klassas som offentlig verksamhet. 

Även internationellt pratas det om att bli av med diskrepanser mellan BoP och 

NR och målet är att problemet ska var borta under 2019. Den tidsplanen 

kommer Sverige inte hålla. 

SCB har samordningsansvar för Sveriges arbete med agenda 2030. 

11 Övriga frågor 
SCB ändrade källa för ”övriga varor” i hushållens konsumtion i samband med 

publiceringen av NR kvartal 2. Det ledde till att övriga varor ökade rätt så rejält. 

Vid publiceringen av kvartal 3 visade det sig att SCB återgått till den ”gamla” 

källan, varpå den tidigare uppgången inte alls hade skett. Detta ledde i sin tur 

till att utvecklingen i övriga varor överskattades i prognosarbetet. 

En fråga ställdes till NR om hur man använder investeringsenkäten. NR 

återkommer i maj och berättar om detta.  

Ett önskemål är att ta upp frågor om prisdeflatorer för ny teknik och streaming 

m.m. 
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12 Summering 
Genomgången av önskemål kring SCB:s statistik var bra. 

Mycket bra upplägg av SCB vad gäller punkt 5, Vem är SCB till för och 

krav/önskemål på statistiken. Detta är viktiga frågor. Användarrådet önskar att 

SCB går igenom de svar de fått från andra användarråd på nästa möte. 

Användarrådet önskar en återkoppling av SCB efter det att Riksrevisionens 

granskning har offentliggjorts. 

Det var kul att användarrådet för ekonomisk statistik lyftes fram som ett 

föredöme bland användarråden. 


