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1 Mötet öppnas 
Mötet inleddes med en presentationsrunda. 
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2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. En övrig fråga har inkommit på förhand. 

3 Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 

4 Information från SCB och rådets 

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

Sydkorea ligger i täten och Europa ligger efter. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) har fått återkoppling från en 

uppgiftslämnare till SCB som saknar systemstöd för att lämna uppgifter till 

undersökningen Direktinvesteringar. 

Det pågår ett arbete kring hur regleringar påverkar innovation. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) berättade att man numera jobbar i längre 

ramprojekt. 

Man har gjort tester på att sätta siffror på de olika stegen i värdekedjan 

(förproduktion, produktion och efterproduktion). Man kollar också på 

specialisering av funktioner på regionnivå. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) nämnde att man varvar upp inför 

avtalsrörelsen. Arbetet har pågått men kommer nu att intensifieras. Det pågår 

också produktivitetsstudier med fokusering på konkurrenskraft. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) informerade om VINN och KRITA som 

innehåller mikrodata kring värdepappersinnehav och krediter. Utvecklingen 

bedrivs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Resultat publiceras troligtvis inte 

innan årsskiftet. 

Riksbanken har begärt en utredning av hushållens tillgångar och skulder. 

Sverige saknar mikrodata sedan 10 år tillbaka. Frågan har skickats till riksdagen. 

Man har också begärt en utredning om möjligheten för Riksbanken att ge ut en 

central e-krona. 

Henrik Larsson (FI) berättade att de skiftar resurser från hushållens 

boendeskulder till den kommersiella fastighetssektorn. De skriver på en artikel 

om lånefinansierad konsumtion. Det finns internationella studier om 

konsumtion som finansieras av belåning på bostaden. 

Johan Samuelsson (Konjunkturinstitutet) nämnde att de har påbörjat en 

konjunkturrapport som ska publiceras i oktober samt en lönebildningsrapport. 

Man försöker förstå utfallet i AKU. En rapport gjord åt SNS ”Svenska skatter i 

internationell jämförelse” finns publicerad på SNS hemsida. 
  
Ann-Sofie Öberg (ESV) berättade att deras automatiseringsprojekt fortsätter. 

Man har börjat använda mikrosimuleringsmodellen FASIT som komplement till 
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beräkningar av disponibel inkomst. Det arbetas också på ett utvecklingsprojekt 

från Vinnova och man kollar på hur man kan använda AI för beräkning av BNP-

prognoser. 

Per Englund (Finansdepartementet) nämnde att budgetpropositionen har 

tagit mycket fokus. Man har tagit fram en dynamisk faktormodell för BNP-

prognoser som körs dagligen efter nya statistiksläpp. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) berättade att man gör analyser av 

centralbanksprotokoll med hjälp av AI. En analys är klar på sekunder efter 

publiceringen. Den senaste konjunkturrapporten förutser lågkonjunktur. Man 

har också gjort en regional konjunkturrapport. 

Torbjörn nämnde att det var olyckligt med strulet vid publiceringen av BNP Q2 

och tog också upp att det tidigare har uttryckts oro för förändringarna i 

Investeringsenkäten. Det går nu att läsa att den inte har kunnat användas i 

BNP-beräkningarna. 

Christina Nyman (Handelsbanken) nämnde att arbetsmarknadsstatistiken  är 

svår att få ihop med annan statistik. Det behövs hjälp från SCB att förstå 

siffrorna. Det är mycket frågor om kommunerna nu. 

Lena Sellgren (Business Sweden) informerade om att de har publicerat en 

analys där de tittar på regionaliseringen av handeln. Man ser nya 

handelsmönster och affärsmodeller. Hur förstärks detta av handelskrig och 

protektionism? De tittar också på industriproduktionen och intervjuar bolag 

som komplement till statistiken. 

Anna Thoursie (Ledarna) berättade att de förbereder nästkommande, årliga 

löneenkät. Denna enkät ska, förutom rena lönefrågor, undersöka förekomsten 

av arbetsuppgifter som utförs men som inte ingår i chefsrollen. Resultaten från 

den senaste löneenkäten visade att chefer som arbetar i kvinnodominerade 

sektorer är i högre grad högutbildade och har fler underställda än i övriga 

sektorer och att löneläget (medianlönen) är, relativt sett, ganska lågt.  

Elisabeth Hopkins (SCB) berättade att det var Riksbanken som 

uppmärksammade SCB på att statistiknyheten till BNP Q2 gick att komma åt i 

förtid innan ordinarie publicering. Detta är nu åtgärdat. 

SCB har problem med att hantera belastningen vid publicering av 

inflationssiffror och BNP. Det skulle dock kräva stora investeringar för att 

åtgärda detta. 

Cecilia Hertzman (SCB) informerade om att en ny SNI-revidering är på gång. 

Den kommer inte att vara lika stor som senast men det kommer att vara en del 

ändringar. Eurostat har som mål att det ska vara klart 2020 men många länder, 

däribland Sverige, tror att detta är för ambitiöst. Det är främst 

tjänstebranscherna som ska bli mer detaljerade. 

5 SCB-frågor 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 
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SCB har en ny vision och en ny strategi. I visionen som lyder ”Vi ger samhället 

användbar statistik att lita på” har varje ord en bakomliggande mening. 

Visionen delas in i mål och delmål. De övergripande målen handlar om följande 

fem områden där ”användbar statistik och data” stödjs av övriga delar: 

 Användbar statistik och data 

 Smart datafångst 

 Medarbetarna utvecklar verksamheten och sig själva 

 Innovativ, effektiv och säker statistikproduktion 

 Vi gör det tillsammans 

SCB ska göra fyra kraftsamlingar för att kunna realisera strategin: 

 Vi tillämpar principen om öppna data 

 Medias referenser till SCB har fördubblats 

 Uppgiftslämnarbördan har halverats 

 Vi har en helt moderniserad arbetsmarknadsstatistik 

SCB arbetar tillsammans med SAM för att ta fram en gemensam målbild för den 

officiella statistiken som ska presenteras i oktober. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

SCB behöver tillgång till forskning för att kunna ta de tekniksprång som kan 

krävas för minskad uppgiftslämnarbörda. 

Det är bra med satsning på öppna data. Det är mycket som idag inte finns i 

statistikdatabasen (SSD). Ta bort excelfiler och flytta innehållet till SSD. 

Det är bra att det görs en kraftsamling. Lagstiftningen idag stöder inte att 

staten endast samlar in en uppgift en gång. Det krävs påtryckningar på 

lagstiftarna för att detta ska kunna ändras. 

Vissa excelfiler har ett pedagogiskt syfte i sitt upplägg och bör finnas kvar. All 

data borde dock även finnas i SSD. 

6 Uppdatering av SNA 
För information (Michael Wolf) 

En ny version av Nationalräkenskapernas manual System of National Accounts 

(SNA) har kommit vart 15:e år. Det är fem år sedan den senaste versionen 

infördes och det har nyligen genomförts en allmän översyn. 

Det är tre aktörer som arbetar med den nya versionen av SNA. United Nations 

Statistical Commission, Intersecretariat Working Group on National Accounts 

(ISWGNA) med representanter från Eurostat, United Nations Statistics Division, 

IMF, OECD och World Bank samt Advisory Expert Group (AEG) med 18 NR-

experter från olika delar av världen. 

UNSC antog i mars 2019 ett inriktningsbeslut innehållande tre prioriterade 

områden där varje område har en utpekad ansvarig organisation: 

 Globalisering (IMF) 
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 Digitalisering (Eurostat)  

 Välstånd och hållbarhet (OECD) 

AEG har sedan föreslagit ett antal utvecklingsområden under varje rubrik, där 

arbetsgrupper ska ta fram vägledning. Arbetsgruppernas framsteg rapporteras 

till AEG i oktober 2019. ISWGNA sammanställer en rapport till UNSC i slutet av 

2019 och i mars 2020 fattar UNSC beslut huruvida alla ändringarna ska införas 

på en gång eller om de ska införas successivt. 

Eurostat har ett antal punkter som man vill se över i arbetet med att uppdatera 

EDP (excessive deficit procedure): 

 Gränsdragningen mellan finansiella bolagssektorn och offentlig 

förvaltning 

o Holdingbolag 

o Särskild sektor för finansbolag som i huvudsak finansierar 

myndighetsverksamhet 

 Tydliggöra skillnaden mellan skatt och sociala avgifter 

 Förändrad redovisning av utsläppsrätter (EU-ETS) 

 Återinvesterade (ej utdelade) vinster i offentliga bolag ska även ingå 

som inkomst i offentlig förvaltning (myndigheter) 

 Tydlig beskrivning för omföring av finansiella tillgångar och skulder 

Arbetet med att ta fram en ny version ESA, som är EU:s anpassning av SNA, 

pågår parallellt med uppdateringen av SNA, men med en eftersläpning. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det är intressant med globalisering. Globala värdekedjor väcker frågor om vad 

som är produktion, vad som blir Sveriges roll och hur det ska mätas. 

SCB: Det finns inte någon samsyn i denna fråga. Många ser det som ett 

problem. 

Det är nedslående att det kommer att dröja så länge tills man anammar allt som 

händer och redan har hänt inom digitalisering. 

SCB: Det arbetas redan nu med hur man kan mäta digitalisering. Ett par länder 

har börjat ta fram satelliträkenskaper på området och SCB följer utvecklingen.   

7 Svensk inflation i ett internationellt 

perspektiv 
För information (Peter Nilsson) 

Det har varit stort användarfokus mot internationella jämförelser den senaste 

tiden. Hur harmoniserad är inflationsstatiken inom EU egentligen? Det finns 

kritik att SCB har fel målbild. Vissa användare anser att ytterligare 

harmoniseringar är önskvärt snarare än förbättringar i enskilda länder. En tes är 

att Sverige sticker ut. Särskilt vid jämförelse med Tyskland. 

Harmoniserat KPI (HIKP) tas fram sedan slutet av 90-talet inom EU och 

används främst som målvariabel av ECB. Mycket har gjorts under drygt 20 års 

harmoniseringsarbete men det är svårt i praktiken på grund av skillnader i 

datatillgång, resurser m.m. Är det olika kvalitetsvärderingar som är den 

egentliga ”boven” i dramat? Olika användare hittar bland annat ”bevis” i PPP-
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statistiken som de menar kan ge en annan mer rimlig bild. Kvalitetsvärderingar 

i Sveriges KPI redovisas årligen men det saknas tillräcklig information om 

effekter från kvalitetsvärderingar på EU-nivå. 

Om man tittar på relativa mått för PPP och HIKP mellan Sverige och Tyskland 

så är det några produktgrupper som sticker ut med ganska stora skillnader 

mellan länderna. För att se vad skillnaderna beror på behöver man titta på vilka 

produkter och tjänster som ingår de olika produktgrupperna. Tittar man t.ex. på 

gruppen kommunikation så visar det sig att det är teletjänsterna, d.v.s. 

mobilabonnemang, som står för den största delen av skillnaden. Jämför man 

med fler stora EU-länder visar det sig dock att det är Tyskland som sticker ut 

vad gäller mobiltelefoner och Frankrike vad gäller teletjänster, inte Sverige. 

En viktig faktor är vilka varor och tjänster som ingår i varukorgen i det 

harmoniserade indexet. Det är t.ex. inte säkert att de mobilabonnemang som 

ingår i varukorgen är vanliga i Sverige. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det finns en viss misstro kring kvalitetsjusteringar. Det är bra om SCB sprider 

information om utredningar som den här. 

Sverige borde inte använda sämre metoder för att får bättre harmonisering. De 

andra länderna borde komma ikapp. 

Även om KPI-nämnden inte längre är beslutande så dras alla förändringar där 

innan något genomförs. 

8 Kommunikationsplan för samordning av 

den ekonomiska statistiken (diskussionen till punkt 8 

på föregående möte flyttades p.g.a. tidsbrist) 
För diskussion (Susanne Svartengren) 

På SCB pågår det ett stort arbete kring implementeringen av ”nya” statistiska 

enheter. Effekterna av detta behöver kommuniceras dels internt inom SCB och 

dels till externa användare och uppgiftslämnare. 

Internt har det skett utbildningar och diskussioner med personer som arbetar 

med berörda undersökningar. Det har också varit informationspunkter på 

möten med berörda avdelningar och enheter och avdelningschefer får veckovisa 

statusuppdateringar. 

Inledande kontakter har tagits med berörda SAM där de statistiska enheterna 

och vilka effekter som väntas vid implementering i statistiken har presenterats. 

Under 2020 planeras kommunikationen främst ske via e-post men också möten 

med de mest berörda myndigheterna. 

För övriga externa användare har det varit fokus på expertanvändare. Det har 

varit presentationer och diskussioner i användarrådet för ekonomisk statistik. 

Under 2020 planeras det att löpande informera på SCB:s webbplats, skicka 

information i pressmeddelanden och hålla seminarier. 
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SCB vill ha synpunkter och önskemål från användarrådet angående hur de 

kommande förändringarna bäst kan kommuniceras till användarna. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

En bra pedagogisk artikel krävs som sedan kan presenteras på seminarier. 

Det är viktigt med exempel som kan presenteras i en workshop. 

Information behöver gå ut till forskare som arbetar med mikrodata. 

9 Lägesrapport BNI-processen och 

uppföljning av allmän översyn 
För information (Helena Kaplan & Andreas Lennmalm) 

Först gick Helena Kaplan igenom den nyligen genomförda allmänna översynen. 

Nya BNP-siffor publicerades i fredags med reviderade uppgifter från 1993. 

Förändringarna har i stora drag tidigare redovisats i SVEK. Hur väl tycker 

användarrådet att förändringarna har redovisats? 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

En tydligare länk på hemsidan till dokumentet som redovisade förändringarna 

hade uppskattats. 

Informationen har varit bra. Det har både tagits upp på användarrådet och i 

artiklar. 

Bra att mycket information har kommit i förväg. 

Efter diskussionen om allmän översyn presenterade Andreas Lennmalm en 

lägesrapport för BNI-processen. BNI används som underlag för EU:s egna 

medel. Det utvärderas att ENS2010 och de förtydligande riktlinjerna följs av 

medlemsländerna. Ledord för verifieringen är fullständighet och jämförbarhet. 

Verifieringscykeln som pågår 2016-2019 avser statistik för år 2010 och framåt. 

BNI-dokumentation skrivs och Eurostat utvärderar dokumentationen och 

genomför dialogbesök till länderna. Detta kan leda till åtgärdspunkter och 

reservationer. Man har 1-2 år på sig att åtgärda åtgärdspunkter efter en 

reservation mot kvaliteten i landets BNI. 

Det finns ett antal fokusområden i verifieringen: 

 A Exhaustiveness 

 B Balancing of GDP 

 C Dwelling services 

 D Financial Services, including FISIM  

 F Global production, Balance of Payments  

 G  Changes between ESA 95 and ESA 2010 

Globalisering är i särskilt fokus. En pilotstudie har  avslutats där insamlad 

statistik för 25 multinationella koncerner har jämförts mellan länderna för 

några variabler. Rapporten är sekretessbelagd men möjligtvis kan det komma 

att publiceras en summarisk rapport. 
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10 Övriga frågor 
Innan mötet lyftes en fråga om SCB:s metoder för säsongrensning och att 

aggregat och delaggregat säsongrensas var och en för sig i SCB:s 

konjunkturstatistik. För varje serie väljs en optimal ”säsongrensningsmodell”. 

Detta kan t.ex. leda till att ett aggregat ökar trots att delarna minskar. Detta är 

korrekt men det kan vara svårt för användarna att tolka data om summan av 

delarna är något annat än aggregatet. För BNP har SCB löst detta genom att i 

efterhand se till att delaggregaten summerar till aggregaten genom att smeta ut 

den differens som uppstår mellan aggregat och summan av delaggregaten på 

delaggregaten. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det är viktigt hur man formulerar sig i pressmeddelanden för att det ska vara 

begripligt för användarna. 

Förslagsvis används samma metod på de viktigaste indikatorerna som NR 

använder. 

Det är viktigare att allt hänger ihop än att kvaliteten på säsongrensningen för 

delkomponenterna är den bästa. 

SCB: Det är ett problem inom säsongrensning inte bara för Sverige men också i 

andra länder. Det finns två olika metoder, direkt och indirekt säsongrensning. 

Aggregat och delkomponenter säsongrensas var för sig vilket förklarar att det 

kan bli skillnader. På NR väljer man en nivå på säsongrensningen och fördelar 

ut diskrepansen på delarna. På AKU prioriteras konsistens framför 

säsongrensning. SCB ska bli bättre på hur man formulerar sig när skillnader 

uppstår och ska även kolla på om man ska göra på annat sätt framöver. 

Ett separat önskemål som uppkom var att det är önskvärt om man kan ha en 

punkt på kommande användarrådsmöten där SCB lyfter något problem/fråga 

med en djupdykning i någon statistik där användarrådet kan lämna synpunkter. 

11 Summering 
Det har varit processorienterat på dagens möte. Det är bra att man kan ta upp 

frågor om inflation och AKU även om det ligger utanför det här användarrådets 

område. Det är mycket bra att SCB, precis som i dag, kan reagera snabbt på 

frågor som kommer upp och ta in synpunkter från användarrådet. 

Årets sista möte har flyttats till 2 december. 


