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2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

3 Mötesanteckningar från föregående 

möte 
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar. 

4 Information från SCB och rådets 

medlemmar 
Harald Edquist (Ericsson Research) nämnde att det är full fokus på 

5G. Det sker utbyggnad över hela världen. Man tittar nu på vilken 

ekonomisk effekt 5G kommer att få. Ericsson Research har redan börjat 

titta på 6G. Samarbetsprojektet med Imperial College håller på att 

avslutas. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) berättade att en ekonomisk utsikt 

publicerades i början av september. Man har en positiv syn på 

arbetsmarknaden och ser goda utsikter för återhämtning. En rapport 

om storstadskris har tagits fram. I övrigt är det fokus på corona och 

USA, både valet och den finansiella låsningen. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) informerade om att de skriver ett 

nyhetsbrev varje vecka. De gjorde en större konjunkturrapport för två 

veckor sedan. Prognosen visade på ett v-scenario i återhämtningen men 

risken ökar för ett w-scenario. Teknikföretagen har fått hjälp av SCB att 

uppdatera input/output-tabeller. 

En studie på marginalskattesänkningar för ”blue-collar”-arbetare har 

gjorts. Det handlar om att ökat jobb för de som direkt gynnas av 

marginalskattesänkningar leder till mer jobb för övriga. Avtalsrörelsen 

är på gång så det är mycket diskussioner med arbetsgivare om detta. 

Erik Spector (Konjunkturinstitutet) nämnde att det är fullt upp med 

konjunkturläget. Man skriver en lång (ordinarie) 

konjunkturlägesrapport nu för första gången på ett år. Man håller också 

på med en nedbantad variant av en lönebildningsrapport. 

Konjunkturinstitutet har fått ett regeringsuppdrag om att utreda 

coronapandemins effekter på ekonomin. Del ett av uppdraget 

publiceras i oktober och del två publiceras innan årsskiftet. 

Per Englund (Finansdepartementet) berättade att största delen av 

arbetet under hösten har kretsat kring budgetpropositionen. Det har 

varit extra mycket reformer i denna budget. Man har påbörjat ett nytt 

projekt kring högfrekvent statistik. Nowcastmodellen som ska ge en 

daglig prognos på BNP ska uppdateras med nya högfrekventa 

statistikkällor. 
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Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) berättade att de har tittat 

på ett moratorium med flera punkter. Är det lämpligt att införa nya 

regelkrav och fråga om vissa saker i nuläget? Man har också tittat på 

frågor kopplade till den näringspolitiska agendan för att underlätta 

återstarten i ekonomin. 

Henrik Larsson (FI) informerade om att de arbetar med en 

stabilitetsrapport, vilket inte är helt lätt i det här läget. Man försöker 

identifiera risker och sårbarheter på kort och lång sikt. Det pågår också 

arbete med att titta på den kommersiella fastighetssektorn, vilken det 

finns en viss oro för. Det pågår också arbete med stresstester. 

Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att de publicerade en 

rapport med globala utsikter förra veckan. Man har tittat på två olika 

scenarier med ökad smittspridning och vad de skulle kunna få för 

effekter fram till 2025. I övrigt jobbar man mycket med 

direktinvesteringar just nu. Tillsammans med Patrik Karpaty på Örebro 

universitet pågår det ett arbete med att undersöka hur export från 

Sverige och försäljning på utlandsmarknaden påverkar varandra. En 

gång om året görs en global exportanalys där man undersöker hur 

Sveriges export utvecklas jämfört med andra länder. Det saknas data 

om tjänsteexporten på detaljerad nivå. 

Christina Nyman (Handelsbanken) nämnde att det pågår 

prognosarbete. Man gör en fördjupning kring pandemins långsiktiga 

effekter. Man tittar också på bostadsmarknaden, det amerikanska valet 

och brexit. 

Ann-Sofie Öberg (ESV) berättade att de släppte en rapport den 16 

september där man räknade på förslagen i budgetpropositionen. Man 

ska nu räkna i detalj på de olika förslagen. En ny rapport kommer att 

publiceras runt den 20 november. Det pågår ett projekt i samarbete med 

Vinnova där man ska ta fram en ny applikation med data över statens 

budget. 

Anna Thoursie (Ledarna) nämnde att Ledarna håller på att arbeta 

med en rapport om omfattningen av så kallade illegitima 

arbetsuppgifter bland chefer, alltså arbetsuppgifter som normalt inte 

associeras med chefens yrkesroll och professionella identitet. 

Rapporten är baserad på Ledarnas löneenkät 2019 och publiceras senare 

i höst. I övrigt följer man lönerörelsen. Ett fåtal medlemsländer, 

däribland Sverige anser inte att EU ska reglera minimilöner. 

Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins (SCB) berättade att det är 

tuffa tider för SCB. Nästa år minskar anslaget samtidigt som EU-kraven 

ökar. SCB kommer att behöva banta utbudet av korttidsindikatorer (se 

punkt sex på dagordningen). Saker som inte måste göras behöver ses 

över. 
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Det allmänna företagsregistret omfattas av PSI-direktivet vilket innebär 

att det ska bli fritt tillgängligt. Dagens intäkter finansierar 

registervården och detta måste framöver finansieras på annat sätt. Det 

handlar om 20 miljoner kr. Diskussioner pågår med departementet.  

Det pågår även diskussioner med Riksbanken om utrikeshandeln med 

tjänster. Riksbanken ansvarar bara för det som ligger inom 

Betalningsbalansens område. I och med den nya EBS-förordningen (f.d. 

FRIBS) utökas kraven på undersökningen, vilka faller utanför 

Betalningsbalansen. För närvarande  faller dessa uppgifter mellan 

stolarna. Det saknas också finansiering. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

En pdf-fil med gemensam information från SCB till alla användarråden 

hade skickats ut till användarrådet innan mötet. Det fanns nu tid till att 

ställa frågor på den informationen, eller allmänna frågor och 

kommentarer. 

Det är bra med rationaliseringstryck men det verkar nu gå alldeles för 

långt i och med kombinationen minskade statsanslag och ökat 

kostnadstryck på grund av krav från Eurostat. 

Om man ska prioritera så kan man spara in på högfrekvent statistik. 

Det har tidigare nämnts att SCB ska anställa en 

arbetsmarknadsekonom. Hur har det gått med det? 

SCB: Julia Asplund som kommer från ESV har anställts. 

En allmän synpunkt om SCB:s pressmeddelanden är att de oftast endast 

baseras på utvecklingen från föregående år. Man missar då positiv 

utveckling från föregående månad/kvartal. Media fokuserar mycket på 

vad som står i pressmeddelanden vilket kan leda till en missvisande bild 

av ekonomins återhämtning. 

SCB tar till sig av synpunkten och nämner att ett arbete kring 

pressmeddelanden, tillsammans med kommunikationsavdelningen, är 

planerat. 

Konjunkturinstitutet upplever problem med små inkonsistenser mellan 

olika tabeller. Speciellt vad gäller sektorräkenskaperna. Det skulle vara 

bra med ett extra varv med avstämningar hos SCB innan leverans. 

5 Fortsättning samordning NR-BoP 
För information (Jonas Hallberg & Fredrik Öhrström) 

Samordningen mellan Nationalräkenskaperna (NR) och 

Betalningsbalansen (BoP) har delats upp i två delar, bytesbalansen och 

den finansiella balansen. I det första steget samordnades bytesbalansen 
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och kapitalbalansen med de reala sektorräkenskaperna i NR. Detta 

arbete är avslutat och implementerat till publiceringen av kvartal 1 

2020. 

Samordningen av bytesbalansen har skett genom samordning av 

arbetsprocesser och publiceringstidpunkter, samordning av källor och 

beräkningar samt samordning av revideringspolicy. 

Resultatet från projektet syns tydligt. Differensen i bytesbalansen har 

tidigare varierat men har i genomsnitt varit mellan 5-10 miljarder. För 

enskilda kvartal har differensen kunnat uppgå till mellan 10-15 

miljarder. Nu ger vi en samstämmig bild av nivå och utveckling i 

bytesbalansen tillbaka till första kvartalet 2018. 

Fortsatt arbete med bytesbalansen kommer att ske då det finns behov 

att revidera utrikeshandeln med tjänster och betalningsbalansen 

ytterligare bakåt. Man kommer också jobba för att ersätta temporära 

lösningar kring merchanting/bearbetning med permanenta, förbättra 

konsistensen i underposter samt förbättra konsistensen i export och 

import. 

Den andra delen av samordningsarbetet som avser samordning av den 

finansiella balansen i Betalningsbalansen med Finansräkenskapernas 

(FSR) finansiella sparande påbörjades i år och kommer att fortsätta 

under hela 2021. 

Skillnaderna är ganska stora vissa kvartal. Diskrepanserna har uppstått 

då statistiken har producerats på olika avdelningar och utveckling av 

datakällor och metoder har skett var och en för sig. Betalningsbalansen 

och Finansräkenskaperna har olika kravbild och olika uppdragsgivare. 

BoP har ofta krav på landsfördelning som Finansräkenskaperna inte 

har. Finansräkenskaperna har å andra sidan ofta krav på 

sektorindelningar och kontosamband som inte BoP har i samma 

utsträckning. BoP publicerar cirka två veckor innan 

Finansräkenskaperna. Det gör bland annat att FSR har tillgång till 

datakällor, t.ex. gällande offentlig förvaltning, som är av hög prioritet i 

Finansräkenskapernas system, som inte är tillgängligt för BoP. 

Datakällor vad gäller vissa tillgångsslag med väldigt stor inverkan på 

slutresultatet har varit av relativt osäker kvalitet historiskt. Flera av 

dessa håller på att både samordnas och förbättras. När BoP och FSR 

gjort olika val av datakällor har man ibland hamnat långt ifrån 

varandra. 

Om man tittar på diskrepanserna fördelat per tillgångsslag så ser man 

att aktier och certifikat & obligationer står för en stor del av 

skillnaderna. Diskrepanserna för dessa tillgångsslag går åt motsatt håll 

jämfört med övriga tillgångsslag. En minskning av diskrepanserna för 
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ett enskilt tillgångsslag kommer därför inte nödvändigtvis att minska 

diskrepanserna på totalen. 

Arbetet i projektet går ut på att: 

• Öka det avdelningsöverskridande arbetet, även i produktionen. 

• Harmonisera metoder och datakällor. 

• Jobba med nya indatakällor. 

• Diskutera lösningar för hur vi kan jobba med avstämningar. 

Arbetet med att harmonisera datakällor har lett till att FSR nu 

använder BoP:ens stock för hushållens utländska fonder och att 

Betalningsbalansen kommer att gå över till samma datakälla för 

försäkringar som FSR använder och även Aktieägarstatistiken. 

Ett stort pågående projekt är VINN, Värdepappersinnehav, som både 

Betalningsbalansen och Finansräkenskaperna kommer att använda. 

Vi tittar också på hur vi kan jobba med att vi publicerar vid olika 

tidpunkter. Vi har både det faktum att vi i vissa fall har bättre 

information senare, men också att vi över tid får utfall på prognoser. 

Man skulle kunna tillåta vissa diskrepanser, men inte efter en viss 

tidshorisont. Detta håller fortfarande på att utredas. 

Efter att både de reala delarna och de finansiella delarna har 

samordnats mellan Betalningsbalansen och NR återstår att eliminera 

diskrepanser mellan den reala och den finansiella sidan. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Arbete med att samordna NR och BoP har givit riktigt snygga resultat 

från 2018 och framåt. Bra jobbat! 

6 Korttidsindikatorer – framtida utbud 
För diskussion (Kristina Frändén & Helena Kaplan) 

Kvartals-BNP publiceras alltid 60 dagar efter kvartalets slut och från 

och med maj 2020 publiceras också BNP-indikatorn vid 35 dagar efter 

kvartalets slut. Pandemin har lett till stor efterfrågan på snabb statistik. 

På grund av detta började SCB ta fram två nya månatliga indikatorer. 

Försäljningsindikatorn baseras på momsregistret och släpps cirka 23 

dagar efter månadens slut. Man lyfter här fram de branscher där 

förändringarna är särskilt stora. Aktivitetsindikatorn är en skattning av 

BNP från både användnings- och produktionssidan och den släpps cirka 

37 dagar efter månadens slut. SCB kommer att fortsätta publicera både 

Aktivitetsindikatorn och Försäljningsindikatorn året ut. Därefter är 

förhoppningsvis den akuta ekonomiska krisen förbi och behovet något 

mindre. 
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Det diskuteras nu internt om man ska börja producera en PVI-flash 

(PVI=Produktionsvärdeindex). En fråga är hur man ska väga kvalitet 

kontra snabbhet. Detta påverkas av svarsfrekvens, deflatorer och 

produktionsvolymer. Två förslag på publiceringsdatum är t+22 och t+28 

efter varje månad. Ordinarie publicering av PVI är t+35. Om man jämför 

de två föreslagna tidpunkterna så skulle det innebära en svarsfrekvens 

på cirka 67 % jämfört med 73 % för industrin och 61 % jämfört med 67 

% för tjänstesektorn. För det tidigare publiceringsdatumet behöver 

deflatorerna skrivas fram. Detta fungerar bra i ordinarie situationer 

men kanske inte när något speciellt har inträffat. För SNI avdelning D 

(försörjning av el, gas, värme och kyla) saknas omsättningsuppgifter så 

det skulle kräva modellskattning. Arbetsmässigt, sett till den interna 

produktionen, så skulle t+28 passa bättre. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Behovet av en PVI-flash beror på helheten och hur man väljer att göra 

med övriga indikatorer. 

Det är mer intressant med kvalitet än snabbhet. 

Det är bra att SCB har kunnat få ut snabb statistik nu under våren. Det 

kan bli för många korttidsindikatorer om både försäljningsindikatorn 

och PVI-flash tas fram. Aktivitetsindikatorn har fungerat bra men 

försäljningsindikatorn har haft vissa problem med olika fel. 

Det är bra att det har kommit ut snabb statistik och att man har vågat 

experimentera lite. Bra med en ”månads-BNP” (aktivitetsindikatorn). 

Det är osäkert om det är värt med en PVI-flash, i så fall vid publicering 

t+22. Det är viktigare med en månadsindikator av BNP. 

Försäljningsindikatorn ger lite mindre information. 

Aktivitetsindikatorn får ni gärna fortsätta med. PVI kommer hyfsat fort 

som det är och om den snabbare varianten tummar på kvaliteten så 

kanske man inte ska prioritera att ta fram en PVI-flash. Går HUKO 

(månadsvis indikator för hushållens utgifter) in i aktivitetsindikatorn 

och varför publiceras den i så fall senare? 

SCB tar med sig frågan om varför HUKO publiceras när den gör och om 

det går att tidigarelägga publiceringen. 

Jag förstår att det är en prioriteringsfråga men vill understryka att 

aktivitetsindikatorn har varit väldigt värdefull i prognosarbetet. 

Försäljningsindikatorn är mindre viktig. Jag har inga större synpunkter 

om PVI-flash. 

En aktivitetsindikator går att skapa själv genom att vikta uppgifter. 

Detta kan då tas fram ännu snabbare än SCB:s. Det är viktigare då med 

en ännu tidigare indikator. 
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Jag har haft stor nytta av aktivitetsindikatorn och skulle önska att den 

fortsätter framöver. En ny snabbare indikator kan eventuellt bidra med 

förvirring om kvaliteten inte är hög. 

Vad gäller PVI-flash är frågan om den behövs överhuvudtaget. 

Det har varit fel i detaljhandelsindex som har reviderats. Hur påverkar 

det aktivitetsindikatorn? 

SCB: Detta bedöms inte påverka aktivitetsindikatorn. 

Har SCB provkört PVI-flash och jämfört med försäljningsindikatorn? 

SCB har inte hunnit utvärdera detta än och har inte jämfört dem med 

varandra. 

Har hela tidsserien för försäljningsindikatorn gjorts på samma sätt som 

den görs nu? 

SCB: Nej alla källorna som används nu fanns inte tillgängliga förut. 

Kvaliteten är bättre nu. 

Revideras aktivitetsindikatorn vid nya publiceringar? Det är intressant 

för att se när vändningen i ekonomin kom. 

SCB: Aktivitetsindikatorn har inte reviderats än så länge. Diskussioner 

förs om revideringar ska ske. Det kan vara intressant att bevara den 

ursprungliga tidsserien för att kunna utvärdera kvaliteten. 

Användarrådet önskar återkoppling på nästa möte med förslag på 

upplägg och datum för de olika korttidsindikatorerna. 

7 Läget kring arbetsmarknadsbordet 
För information (Martin Axelson) 

Projektet kring översyn av den svenska arbetsmarknadsstatistiken 

fortsätter. Under kvartal tre och fyra ska man generera ett antal möjliga 

inriktningar samt analysera och värdera dessa tillsammans med 

centrala användare. Ett första förslag för hur den nya statistiken ska 

vara utformad och hur den fortsatta utvecklingen av 

arbetsmarknadsstatistiken ska drivas framåt ska vara klart till årsskiftet 

och ett färdigt förslag ska vara klart den 31 maj 2021. 

Hittills har man bland annat kartlagt externa och interna 

användarbehov, genomfört en kartläggning av internationella EU-

regleringar samt gjort metodutredningar av AGI (månatliga 

arbetsgivardeklarationer på individnivå) som hjälpinformation i AKU 

och AGI som ny källa till antal anställda i KS (Kortperiodisk 

sysselsättningsstatistik). 
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För närvarande pågår redovisning och tillvaratagande av erfarenheter 

och lösningar från andra länder, inventering av datakällor och 

samordning av insamling samt utveckling av analys. 

Man arbetar med att ta fram tre möjliga inriktningar som kommer att 

vara väsentligt skilda från varandra, med olika balans. Möjliga 

”balanspunkter” (fortfarande föremål för diskussion): 

• Omfattning av direktinsamling 

• Beroende av andra(s) data (indirekt: modellberoende) 

• Kostnadsstruktur 

• Uppgiftslämnarbörda 

• Tillförlitlighet – slumpmässig variation kontra systematiska skillnader 

• Aktualitet – framställningstid kontra frekvens 

• Jämförbarhet och samanvändbarhet 

Inriktning 1 (mini) innebär en ambitionshöjning för direktinsamlingen, 

inriktning 2 (midi) går mer mot användning av register och i inriktning 

3 (maxi) används register som huvudregel. Mer information om de tre 

inriktningarna kommer att presenteras på ett seminarium med ILERA 

den 21/10. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Ingår det frågor om att ta in uppgifter om kompetens i arbetet? 

SCB: Medvetenhet finns om att man behöver titta på efterfrågan och 

utbud av kompetens. Vi skulle behöva titta mer på det. 

Hur ser det ut med tidsserier och länkning bakåt? 

SCB: Viktiga tidsserier prioriteras. Vi kan inte lova att alla förändringar 

kan länkas. 

Centrala aggregat som sysselsatta och arbetade timmar måste det 

finnas långa och sammanhållna tidsserier för. 

Kommer man att köra parallellt med gammalt och nytt upplägg en tid 

framöver för att kunna se effekterna av metodbyten? 

SCB: Det är inte bestämt men det lutar åt det. 

8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

9 Summering 
Samordningsarbetet mellan NR och BoP har gett bra resultat. 

Det är ett stort intresse i användarrådet för korttidsindikatorerna. Det 

var uppskattat att SCB snabbt tagit fram ny statistik under 

coronapandemin. Aktivitetsindikatorn uppskattas särskilt, mer än 

försäljningsindikatorn. Det var lite svalare intresse för en PVI-flash. 
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SCB återkommer med mer information och förslag på nästa 

användarrådsmöte. 

Angående arbetet med arbetsmarknadsstatistik så framfördes det att 

det är synnerligen angeläget med långa tidsserier för centrala variabler. 

AKU är bland den viktigaste statistiken vi har i Sverige. Det finns 

potential till kostnadsbesparingar. 


