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4 Information från SCB och rådets 

medlemmar 
Harald Edquist (Ericsson Research) berättade att det är full fart med 5G och 

att Ericsson har mer än 80 kontrakt med unika operatörer. Det finns dock en 

risk att Europa hamnar på efterkälken. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) nämnde att den årliga 

genomgången av förändringar i statistiska undersökningar pågår. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) informerade om att resultat från det långsiktiga 

ramprojektet ska presenteras på ett seminarium den 26/3. Saker man har tittat 

på är bland annat hur offshoring påverkar olika delar av landet, hur det ser ut 

med påverkan av uppköp på mindre företag samt bilaterala investeringsavtal. 

Lena Hagman (Teknikföretagen) berättade att de tar fram korta analyser som 

läggs ut på fredagar. Det går att få tillgång till dessa via nyhetsbrev. Mats har 

gjort en analys av effekterna av coronaviruset och vad man kan lära sig av 

tidigare katastrofer. Bengt Lindqvist har skrivit en rapport om produktivitets-

utvecklingen som släpptes i december. I rapporten tittar man på hur det har 

sett ut historiskt men också framåtblickande. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) nämnde att det tillkännages ett nytt 

penningpolitiskt beslut på onsdag. Efter det påbörjas arbetet inför nästa 

penningpolitiska beslut. 

Erik Spector (Konjunkturinstitutet) berättade att KI precis har flyttat. Nya 

lokalerna ligger på Fleminggatan. Det har påbörjats förberedelser inför nästa 

prognosrunda. Man tittar också på effekterna av coronaviruset men det handlar 

endast om interna bedömningar. 

  
Håkan Gustafsson (ESV) nämnde att nästa prognos släpps den 24/3. 

Per Englund (Finansdepartementet) berättade att det pågår vår-

propositionsarbete inför april. Det har utsetts en ny statssekreterare. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) har skrivit en kommentar om coronaviruset där 

de globala effekterna kvantifieras samt med resonemang kring hur de nordiska 

effekterna ser ut. En konjunkturprognos publicerades i slutet av januari och en 

regional konjunkturprognos kommer att släppas den 18 februari. 

Christina Nyman (Handelsbanken) berättade att det pågår vanligt 

prognosarbete. De har nyligen publicerat en prognos. Det är en del fokus på 

effekterna av coronaviruset. Vart är konjunkturen på väg? Tolkningen är att det 

är en stabilisering nu. 

Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att Oxford Economics har räknat 

på coronavirusets effekter och att det i årstakt innebär en minskning med 2,0 

procentenheter på BNP för Kina och globalt 0,5 procentenheter. Om viruset 

fortsätter att spridas och förvärras kan effekten komma att bli större.  

SCB har levererat siffror till exportchefsindex första kvartalet 2020 som 

publiceras på torsdag den 13 februari. Business Sweden har publicerats resultat 
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från en intervjuenkät där 250 av 788 utvalda svenska företag har uttalat sig om 

handelskonflikten mellan USA och Kina. Rapporten ”I korselden mellan USA 

och Kina” finns på hemsidan. 

Anna Thoursie (Ledarna) berättade att vissa resultat från enkäten 

”Lönekollen” (som skickade ut till alla medlemmar för några månader sedan) 

publiceras den 14 februari. Det är frågor om lön, arbetstid, arbetsvillkor m.m. 

SCB:s nya nomenklatur i SSYK medför bra statistik om chefers lön vilket gör att 

andra variabler i ”Lönekollen” lyfts fram mer än lön när Ledarna skriver 

rapporter på basis av ”Lönekollen”. Den 29 april publiceras en rapport om 

chefers arbetsvillkor, baserat på svaren i den senaste enkäten. 

Elisabeth Hopkins (SCB) tog inte upp något innan punkt 5 SCB-frågor. 

Cecilia Hertzman (SCB) informerade om att den nya ramlagstiftningen FRIBS 

är på väg att klubbas igenom. Den ska börja gälla från och med 2021. 

Utrikeshandel med varor och tjänster påverkas mest. För utrikeshandel med 

varor kommer det att bli obligatoriskt att dela med sig av mikrodata men det 

kommer inte att vara obligatoriskt att använda andra länders mikrodata. 

Utrikeshandel med tjänster (UHT) är Riksbankens ansvar men kraven i FRIBS 

ligger utanför kraven i betalningsbalansen. Därför hamnar finansieringen av de 

utökade kraven mellan stolarna. En pilot för UHT ska genomföras 2022 och 

förändringarna ska införas skarpt 2026. 

Det har varit problem med leveranser av AGI från Skatteverket. 

5 SCB-frågor 

För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

SCB antog en ny vision i april 2019 som nu vägleder arbetet med att realisera 

SCB:s strategi. ”Vi ger samhället användbar statistik att lita på”. SCB:s strategi 

har fem övergripande mål: 

• Användbar statistik och data 

• Smart datafångst och datahantering 

• Medarbetarna utvecklar verksamheten och sig själva 

• Innovativ, effektiv och säker statistikproduktion 

• Vi gör det tillsammans 

Strategin ska realiseras genom ett antal kraftsamlingar: 

• Vi tillämpar principen om öppna data 

• Medias referenser till SCB har fördubblats 

• Uppgiftslämnarbördan har halverats 

• Vi har en helt moderniserad arbetsmarknadsstatistik 

Parallellt med SCB:s strategi togs även en ny målbild för den officiella 

statistiken fram förra året genom ett gemensamt arbete med alla 28 

statistikansvariga myndigheter. Till målbilden finns en handlingsplan som 

rådet för den officiella statistiken har ställt sig bakom. Statistikområdes-

översynen som gjordes förra året är ett viktigt underlag för aktiviteter som 

gäller överlapp och vita fläckar. 
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6 Nyheter i KPI 
För information (John Johansson) 

SCB:s GD lovade mer öppna data från prisstatistiken i en debattartikel i DI 

innan jul. Nu har vi lagt ut en ny tabell där framför allt effekter finns med. 

I statistiknyheten är det numera enbart fokus på KPIF. Det har lagts till mer 

diagram och tabeller samt mer kvalitativ text. 

35 procent av insamlingen till KPI är digital data (30 procent är 

transaktionsdata). En ny datakälla för drivmedel innebär en totalundersökning 

genom transaktionsdata där det tidigare var en urvalsundersökning. 

Webbskrapningsprojektet blir klart under våren. Man har tittat på prisdata för 

mobiltelefoner, kläder, skor, byggvaror och möbler. En nyhet är också 

kassaregisterdata för kläder. Tanken är att det ska tas ett större ansvar på 

insamlingsavdelningen med utökad webbskrapningskompetens och kontakter 

med företag om kassaregisterdata. Användarrådet önskar en ny presentation av 

resultaten av webskrapningsprojektet på ett kommande möte. 

SCB använder transaktionsdata som en ny datakälla men priserna beräknas på 

vanligt vis. 

Övrigt som pågår kring prisstatistik på SCB: 

• Eurostatfinansierad ”overlapstudie” 

• Hedoniska kvalitetsjusteringsmodeller för hemelektronik 

• Mer öppna data 

• Hela numret av Sveriges Ekonomi i juni kommer att tillägnas 

prisstatistik 

• Deltagande i ett utkast för rekommendation av multilaterala 

indexmetoder (optimalt utnyttjande av kassaregisterdata) i HIKP 

7 Ämnesdesign Arbetsmarknad - en 

kraftsamling 
För information (Kaisa Ben Daher) 

Översynen av arbetsmarknadsstatistiken är en av fyra kraftsamlingar i SCB:s 

nya strategi. 

• Vi har tagit fram en design för en helt moderniserad och framtidssäkrad 

arbetsmarknadsstatistik tillsammans med AF och berörda/ansvariga 

SAM. 

• Vi framställer den nya arbetsmarknadsstatistiken och samtidigt har vi 

infört kraven i ramlagen för den sociala statistiken som berör 

arbetsmarknad. Vi använder nya datakällor och har minskat 

direktinsamlingen. 

De tre statistikansvariga myndigheterna (SAM) SCB, Medlingsinstitutet och 

Arbetsmiljöverket ingår i arbetet. Arbetsförmedlingen ingår också i arbetet 
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även om deras statistik inte ligger inom ramen för Sveriges officiella statistik 

(SOS). 

Inom arbetet ska man analysera och kartlägga dagens användning och behov av 

arbetsmarknadsstatistik och med utgångspunkt från detta göra en bred 

genomlysning av tillståndet för statistiken. Uppdraget ska även omfatta förslag 

till ny statistik som beskriver den svenska arbetsmarknaden. 

Följande har redan genomförts eller pågår för närvarande: 

• Utformat uppdragstext för eventuellt regeringsuppdrag om ny arbets-

marknadsstatistik 

• Tagit fram en målbild för statistik inom arbetsmarknadsområdet 

• Kartläggning av vilka målvariabler och målstorheter som förekommer 

inom ramen för SCB:s statistikansvar 

• Genomgång, ”från ax till limpa”, av SCB:s nuvarande produkter inom 

ämnesområdet Arbetsmarknad 

• Utarbetat underlag till SCB:s vetenskapliga råd 

• Extern expert -  Eskil Wadensjö – knuten till arbetet 

• Kartläggning av hur de nordiska länderna arbetar med urvals- och 

registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

• Kartläggning av hur centrala myndigheter använder AKU och hur 

finansbranschen arbetar med SCB:s arbetsmarknadsstatistik  

• Utformat intern organisation för det fortsatta arbetet på SCB samt 

påbörjat bemanning  

• Rekrytering av kvalificerad arbetsmarknadsekonom/analytiker pågår 

Den planerade insatsen av SCB under 2020 motsvarar cirka 10 helårsanställda. 

Arbetet under året kan delas in i tre skeden där fokus ligger på 1 och 2 under 

första halvåret: 

1. Kartläggning av användarbehov, krav från Eurostat och andra länders 

erfarenheter inom området 

2. Utformning av ett antal handlingsalternativ som analyseras, värderas 

och förankras tillsammans med centrala användare 

3. Slutligt förslag och beslut vad gäller inriktning för hur den nya 

statistiken ska vara utformad och hur den fortsatta utvecklingen av 

arbetsmarknadsstatistiken ska drivas framåt 

Arbetsmarknadsstatistiken ska vara registerbaserad men urvalsassisterad. 

Huvudkällan kommer att vara AGI men den kommer att kompletteras med 

andra datakällor, bland annat ekonomiskt bistånd, uppgifter från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det är viktigt med tidsserier. Vid brott behövs överlappning och möjligheter att 

länka. Det var t.ex. inget bra tidsseriebrott vid införandet av det nya 

yrkesregistret. 

Det är viktigt att höra med användarna vad som är viktigast så att det inte 

plockas bort, t.ex. kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Arbetsförmedlingens 

statistik är inget substitut för AKU. 
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Det är självklart att arbetsmarknadens parter ska involveras i detta, precis som 

SCB gjort när de undersökt hur finansbranschen arbetar med SCB:s 

arbetsmarknadsstatistik och hur centrala myndigheter arbetar med AKU. 

Ingår det något i projektet om att göra registren bättre? 

SCB: Det handlar inte om att dra ner kostnaderna utan att använda pengarna på 

ett bättre sätt. Största delen av kostnaden idag är datainsamling. 

En ledamot påpekade återigen hur viktigt det vore att kunna få med antalet 

arbetade timmar i AGI då det skulle förbättra arbetsmarknadsstatistiken, öka 

kvaliteten och minska uppgiftslämnarbördan. 

Problemen kring AKU har visat hur viktig undersökningen är. 

Marginalkostnaden för att behålla en nedbrytning för att undvika tidsseriebrott 

är inte stor. 

All information går inte att fånga via register, t.ex. arbetslöshet. 

Användarrådet önskar att detta tas upp igen på aprilmötet. 

8 Statistiska enheter – resultat 
För information (Olof Landberg) 

Beroende på vad man vill mäta kan den ekonomiska statistiken delas in i 

institutionell och funktionell statistik. Institutionell statistik handlar om hur 

företagen ser ut. T.ex. om de är stora/små/unga/gamla, exportberoende, har 

utländskt ägande, hur det ser ut med tillgång på kapital, FoU och innovationer. 

Denna typ av statistik ska mätas med hjälp av den statistiska enheten 

företagsenhet (FE). 

Enligt krav från Eurostat skulle leveransen av data avseende 2018 från 

undersökningen Structural Business Statistics (SBS) levereras på FE. 

För att kunna skapa företagsenheter som består av flera juridiska enheter (JE) 

genomförs profilering. Profilering handlar om att ta reda på hur företagen 

fungerar och hur de är organiserade. I de flesta fallen blir FE=koncern. 

Användningen av FE istället för JE får som effekt att fler anställda hamnar i 

större storleksklasser eftersom man bildar större företag när man slår ihop flera 

JE. Eftersom ett FE endast har en primär bransch kommer det också innebära 

att värden flyttar mellan branscher. Detta beror också på att viss omsättning 

nettas bort då den endast är koncernintern och annars hade blivit 

dubbelräknad. 

Sett till omsättning kommer t.ex. industrin att öka och handeln att minska. 

Det är viktigt att skilja på vad som är institutionell statistik, som ska mätas med 

FE, och vad som är funktionell statistik, som ska mätas med verksamhets-

enheten (VE). Det är den sistnämnda som används av NR. 
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Det kan vara svårt att mäta när forskning/produktutveckling sker i Sverige men 

tillverkningen sker utomlands. 

9 Statistiska enheter – kommunikationsplan 
För diskussion (Marcus Lundgren) 

För att sprida information om förändringarna kring statistiska enheter och vad 

de kan få för inverkan på statistiken planerar SCB att sätta upp en 

informationssida på SCB:s webbplats. Inför användarrådsmötet skickades 

underlag ut med ett utkast på hur sidan skulle kunna se ut och vad för 

information som skulle ligga där. SCB efterfrågade synpunkter från 

användarrådet på detta. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det är många förkortningar i texten. Det är viktigt att det skrivs ut vad de 

betyder. 

Förklara varför förändringarna görs. 

Det är många nyhetsbrev som kommer från olika håll. Eventuellt om man 

kunde få notiser vid uppdateringar av sidan. Det är dock inte fel med 

nyhetsbrev om de inte tar för mycket resurser att skriva. 

Det skulle vara bra om det finns både en FAQ och mer ingående artiklar. 

Det är viktigt att få med information om vad ändringarna kommer att få för 

inverkan på NR. 

Det är bra om detta kan marknadsföras i olika kanaler som seminarier m.m. 

10 BNP-Indikator 
För information (Mattias Kain Wyatt) 

En ny preliminär kvartalsvis BNP-beräkning har tagits fram som kommer att 

ersätta ”snabben”. Den innehåller BNP:s volymutveckling och den första 

publiceringen blir den 5 maj. 

Bakgrunden är ett initiativ från Eurostat, som också har finansierat 

utvecklingsprojektet. Det finns dock ingen extra finansiering för den löpande 

produktionen. 

En prioritering i utvecklingsprojektet var att minimera den första BNP-

revideringen. Man har gjort en fullständig översyn av beräkningsrutiner, 

underlag och publiceringsformat. 

Publiceringen kommer att vara ca 35 dagar efter kvartalsslut. Den något senare 

publiceringen jämfört med snabben medför att mer primärstatistik för 

kvartalets sista månad är tillgänglig. Indatastoppet är t+33 dagar. 

BNP:s volymutveckling kommer att publiceras säsongrensad, dagkorrigerad och 

faktisk. ”Endast” BNP publiceras, men huvudkomponenter beräknas och det 
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kommer att genomföras en traditionell aggregering och avstämning. Om man 

ser att kvaliteten på vissa komponenter är hög över tid är det möjligt att man 

börjar publicera det framöver. 

Beräkningsrutinerna för BNP-indikatorn motsvarar de ordinarie för produktion 

och hushållskonsumtion. Man kommer att ha direkta underlag för utrikes-

handel och lagerinvesteringar. För fasta bruttoinvesteringar används en 

modellansats. HUKO-indikator och momsregister är kompletterande 

information som inte används i ordinarie BNP-beräkning. Momsregistret blir en 

alternativ källa till utrikeshandel med tjänster. 

Testresultat visar på lägre medelfel för BNP-indikatorn jämfört med snabben. 

Utvärderingen av medelfelet görs mot den första ordinarie publiceringen av 

BNP kvartal. 

BNP-indikatorn kommer att beskrivas i en artikel i Sveriges ekonomi statistiskt 

perspektiv (SVEK) i mars. På hemsidan kommer det att läggas ut tekniska 

detaljer. 

11 Tidpunkter för två möten 2:a hå 2020 
För diskussion (Anna Thoursie) 

Nästa möte är 22 april. Höstens möten bestämdes till 28 september och 25 

november. 

12 Övriga frågor 
Summakonsistens som har tagits upp på ett tidigare möte (september 2019) är 

viktigt. Det har bland annat varit problem med rubriker i statistiknyheter. SCB 

tar med sig frågan. 

Kommer det att läggas ut ett tabellpaket med input/output-tabeller på samma 

sätt som tidigare år? Nu har det lagts ut en stor tabell men inte alla tabeller som 

har gjorts tidigare. SCB mailar ut svar till användarrådet. 

Globalt sett går inte export och import ihop. I Tyskland har det gjorts en studie 

på handeln inom EU. Några länder ser värre ut än andra och Sverige är ett av de 

länderna. Momsfiffel kan vara en förklaring men det är inte nödvändigtvis detta 

som är förklaringen för Sverige. Vad är i så fall Sveriges förklaring? Ett förslag 

är att något kring detta kan presenteras på ett kommande möte. Om det inte 

går att ordna kan SCB meddela detta till användarrådet. 

13 Summering 
Nya EU-direktiv medför ökade kostnader för SCB men inga ökade medel. 

Användarrådet önskar mer information om webscraping. 

En uppmaning till SCB är att ta med parterna i arbetet kring 

arbetsmarknadsstatistiken. Det är också viktigt att ta lärdom av tidigare 

förändringar för hanteringen av tidsseriebrott. 

Det är ett bra initiativ att ersätta snabben med en ny BNP-indikator. 


