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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 nästan alla jobbar hemifrån 

nu. Det är uppenbart att kontorssituationen kommer att ändras efter pandemin. 

Det går bra för bolaget och 5G lanseras omfattande. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) nämnde att han bidrog med en kommentar till 

Teknikföretagens konjunkturrapport. Nordea är mer optimistiska än 

Teknikföretagen. De gjorde en egen konjunkturrapport i september och nästa 

rapport kommer i januari. BNP för kvartal 3 släpps på fredag och man kommer 

att räkna på utfallet och se vad det kommer att innebära för resten av 2020. 

Resultatet kommer eventuellt att publiceras. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) informerade om att de släppte en 

konjunkturrapport förra veckan och att Torbjörn Isaksson bidrog med en 

kommentar när rapporten presenterades. Även Johan Giesecke deltog vid 

presentationen och kommenterade läget i pandemin. Pandemin kommer att 

vara en faktor en tid framöver. Vaccineringen kommer att ta tid. En nedgång i 

övriga ekonomin kommer att påverka industrin då någon måste köpa varorna 

som produceras. 

Man har gjort en uppdatering av rapporter med input/output-analyser. De 

globala värdekedjorna har kortats av och detta kommer att förstärkas av krisen. 

Man ser regionalisering och återhämtning av produktion. Det skulle vara 

önskvärt om SCB kunde förlänga tidsserien med input/output-tabeller. 

Det skulle vara intressant att se djupare jämförelser mellan olika länders 

ekonomier under pandemin. Inte bara jämförelse av BNP. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) berättade att man har följt projektet med 

samordning mellan NR och BoP och att det är glädjande att arbetet har gått bra. 

Man har haft stor glädje av mikrodatabaserna med krediter och 

värdepappersinnehav för företagssektorn som SCB har utvecklat på uppdrag av 

Riksbanken. 

Det har varit ett stort fokus på snabba indikatorer. Man har tittat på 

realtidsindikatorer som finns tillgängliga på nätet. Riksbanken skrev en 

kommentar kring det arbetet i våras och det har skrivits en del litteratur om 

detta och det är ett spännande område. Hur kan man använda detta i 

statistikproduktionen för att göra den snabbare och billigare? 

Erik Spector (Konjunkturinstitutet) nämnde att det har varit en uppstart av 

nästa prognosrunda. Det känns som att man är tillbaka i vårens situation där 

prognosen behöver revideras upp och ner för att följa pandemins utveckling. 

Nästan alla arbetar hemifrån. I den andra delen av ett regeringsuppdrag om 

coronapandemin försöker man utvärdera effekterna av enskilda åtgärder. Det är 

svårt att isolera effekterna av de olika åtgärderna. 
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Pär Hansson (Tillväxtanalys) informerade om att de har fått i uppdrag att 

titta på effekten av stöd på de företag som har fått stöden. Tillväxtverket har 

ansvaret för stöden. Det är svårt att analysera effekterna nu eftersom vi är mitt i 

pandemin. Statistik över konkurser har sett ökat intresse under pandemin. 

Statistiken har tidigare bara publicerats men det kan vara intressant att göra 

mer analyser av statistiken. 

Annars jobbar man mest med längre projekt. Projektet om multinationella 

företag inom svenskt näringsliv blev klart precis innan pandemin. Man har haft 

ett par seminarier med olika inriktningar kring rapporten och kommer att ha 

något till.  

Per Englund (Finansdepartementet) arbetar med en uppdaterad 

konjunkturbedömning. Det är en onormal prognosbana just nu med stora 

svängningar i pandemin. Man tittar på utvecklingen inom olika branscher och 

undersöker hur stöd till olika branscher förhåller sig till den ekonomiska 

utvecklingen i branschen. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) informerade om att de har svarat på 

remisser kring stöden. De ska vara lättillgängliga, enkla att söka och ska ses 

som en ersättning för inskränkningar. Man har läst in sig på olika initiativ 

kopplade till digitalisering och utbyte av data mellan myndigheter. DIGG har 

fått i uppdrag att titta på en portal för detta. SCB borde ta fram ett nyckeltal 

kopplat till uppgiftslämnarbörda och börja kommunicera detta. 

Henrik Larsson (FI) har skrivit på en stabilitetsrapport som släpptes idag. Man 

har arbetat med stresstester och testat olika scenarier. Två frågor är när 

bankerna ska få göra utdelningar igen och hur länge lättnader av 

amorteringskravet ska gälla. 

Lena Sellgren (Business Sweden) berättade att de har tittat på två olika 

scenarier med ökad smittspridning och restriktioner respektive nedstängning. 

En nedstängning ger mer permanenta effekter på en femårshorisont med 

konkurser och hög arbetslöshet. 

Exportchefsindex publicerades den 12 november och gick upp med över 10 

procentenheter. Samtliga delindex gick upp kraftigt. Undersökningen 

genomfördes den 19 oktober till 6 november. Turkiet håller på och bygger upp 

en egen variant av exportchefsindex. 

Patrik Karpaty på handelshögskolan vid Örebro Universitet har tittat på med 

vilken multipel som försäljning på utländsk marknad påverkar export från 

Sverige. Rapporten kommer att publiceras. 

I övrigt håller man på med global exportanalys. Tar Sverige eller tappar man 

exportandelar? Till detta används en FN-databas. Ett problem är att 

varuhandeln är i löpande priser och jämförelsen är i USD. 

Christina Nyman (Handelsbanken) nämnde att de följer pandemin. Man 

släppte en fastighetsrapport förra veckan som görs två gånger per år. De har 

samarbetat med analytiker inom ett flertal områden. Tidigare trender förstärks. 
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Fysisk detaljhandel och hotell har problem och det finns frågor om framtiden 

för kontor. 

Ann-Sofie Öberg (ESV) berättade att de räknar på pandemin och åtgärderna i 

budgetpropositionen. En rapport publicerades i fredags. Förhoppningsvis ska 

det finnas mer tid för utvecklingsarbete den närmaste tiden. 

Anna Thoursie (Ledarna) berättade att Ledarna växer under pandemin och de 

har aldrig varit så stora. Arbetslösheten växer också bland medlemmarna. En 

rapport som skulle ha publicerats i våras baserad på Ledarnas löneenkät 

innehåller frågor om lön och arbetsvillkor. Rapporten som publiceras idag heter 

”Lönlöst att få det att fungera?” och handlar om chefernas ”illegitima 

arbetsuppgifter”, alltså arbetsuppgifter som chefer måste göra men som inte 

tillhör kärnuppdraget som chef. Inom tre kvinnodominerade arbetsområden – 

hälso- och sjukvård, äldreomsorg och LSS – är det 6 av 10 chefer som uppger att 

de har arbetsuppgifter som kanske inte alls skulle behöva göras eller kunde 

göras med mindre ansträngning om saker och ting var annorlunda 

organiserade. Det finns alltså en stor effektiviseringspotential inom dessa 

områden. 

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

för SCB. SCB har en tuff ekonomisk utmaning med något minskade anslag inför 

nästa år och har samtidigt haft en för stor ekonomisk kostym vilket gör att man 

måste skära ner 30 miljoner nästa år. Det är inget anställningsstopp och man 

kommer inte behöva avskeda personal men man kommer att vara restriktiv med 

återanställningar. Det har tillsatts ett utskott för interna omflyttningar när det 

uppstår behov i verksamheten för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt. 

Man kommer att behöva fundera över output och ökad användning av 

administrativa data för att skära ner på kostnaderna. Man kommer också 

behöva se över arbetssätt för att minska kostnaderna. 

Kontinuitetsplaneringen har fortsatt nu när pandemin har förvärrats igen. Hur 

prioriteras SCB:s produktion om många skulle bli sjuka? Det finns nu en plan 

för detta. 

I övrigt pratar man om strategin och hur vi ska komma vidare med detta. 

Ämnesdesignborden ingår i detta arbete. Det pågår fortsatt jobb med NR:s nya 

produktionssystem, NR-Fiber. Hela NR är engagerade i detta. NR samarbetar 

också med ES kring frågor om digitalisering och har tilldelats grants för ett 

projekt kring digitala tillgångs- och användningstabeller. Idag publicerades en 

rapport om AI. 

5 Ämnesdesignbordet för ekonomisk statistik 
För diskussion (Jonas Valdringer) 

Målet med arbetet inom ämnesdesignbordet för ekonomisk statistik är att skapa 

förutsättningar för samordning och ta fram en ny design för den ekonomiska 

statistiken så att vi kan ta tillvara möjligheterna med ny teknik, möta 

användarbehov och krav samt minska uppgiftslämnarbördan.  

Involvering och samverkan med användare ska säkerställa ett förslag på ny 

design av den ekonomiska statistiken som ger användbar statistik att lita på. 
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Viktiga delar av förslaget ska förankras med användare innan det läggs fram 

och större förändringar i statistiken ska kommuniceras i god tid innan de 

genomförs. 

Det övergripande syftet med ämnesdesignbordet är att säkerställa en god 

kvalitet i den ekonomiska statistiken, anpassa statistiken till användarnas 

behov och säkerställa att tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt. 

Förslaget på ny design av den ekonomiska statistiken kommer att vara klart 

2023. Just nu är det fokus på kvartalsstatistik men så kommer det inte att vara 

under hela projektet. 

För tillfället pågår en användarkartläggning. I kartläggningen görs en 

sammanställning av tidigare studier, en intern inventering av redan kända 

användarbehov, genomgång av protokoll från användarrådet för ekonomisk 

statistik, användardialoger/fokusgrupper och enkäter ska skickas ut till centrala 

användare. Några frågor där det önskas input från användarrådet är: 

• Vilka organisationer bör vara prioriterade till dialogerna i 

användarkartläggningen? 

• Vilka roller bör representeras vid dialogerna?  

• Hur kan användarrådet bidra till arbetet? 

Det är viktigt att träffa rätt personer och ställa rätt frågor vid 

användardialogerna. Tanken är att man ska ha dialoger med ett fåtal 

organisationer och skicka enkäter till en större grupp användare. SCB är 

intresserade av detaljerad information om användningen. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Arbetsmarknadens parter borde vara relevanta att ha med i 

användarkartläggningen. 

Hur ska detta ligga i tiden? 

SCB: Dialogerna är tänkta att hållas i januari och februari. 

Väger man in uppgiftslämnarna i detta arbete? 

SCB: Det får inte leda till ökad uppgiftslämnarbörda. Målet att halvera 

uppgiftslämnarbördan ska även has i åtanke vid detta arbete. 

Både dialog och enkäter är viktiga. Användare vill oftast ha mer uppgifter men 

är inte lika benägna att ta bort statistik. Kanske är det bättre att komma med ett 

förslag och inhämta reaktioner på förslaget. 

SCB: Vi strävar efter att ha bra förslag och frågor till dialoger och enkäter. 

Vad kan användas av administrativa källor? Det är viktigt att ta med sig. 

Man behöver ha förslag att utgå ifrån. Utifrån förslagen kan man avgöra vilka 

användare som är mest relevanta att prata med då olika användare har olika 

behov. Digitala årsredovisningar är en väldigt intressant källa. Data från 

Skatteverket som momsdata också. Utnyttjande av digitala källor skulle vara 

jättebra. 
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Det är viktigt att fokusera dialogerna och ha en blandning av roller. Utskick 

innan mötena bör ha förslag så att man kan förbereda sig. Underlaget kommer 

att vara viktigt och kan cirkuleras i användarrådet innan dialogerna genomförs. 

6 Uppföljning korttidsindikatorer 
För information (Kristina Frändén & Helena Kaplan) 

Aktivitetsindikatorn föreslås publiceras t+30 den månad som BNP-indikatorn 

publiceras och t+35 övriga månader i kvartalet. Detta istället för t+37 som gäller 

i nuläget. Publiceringen av BNP-indikatorn tidigareläggs från t+35 till t+30. 

Indikatorn över hushållens konsumtionsutgifter publiceras t+35 istället för 

t+40. Försäljningsindikatorn produceras fram till och med publiceringen av 

resultat för december månad och tas därefter bort. De nya 

publiceringstidpunkterna gäller från årsskiftet. 

Ett förslag är att sluta producera industrins orderingång. Undersökningen är 

svår för uppgiftslämnarna som ofta missuppfattar frågorna. Detta är en 

prioriteringsfråga. Det finns inga krav från Nationalräkenskaperna på de här 

uppgifterna och inte heller någon EU-förordning. Ett förslag är att 

undersökningen produceras hela referensåret ut, alternativt fram till nästa 

urvalsbyte. Då denna fråga inte hade skickats ut till användarrådet i förväg 

kommer det att ges möjlighet att lämna synpunkter via mail. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det hade varit önskvärt om denna fråga skickats ut till användarrådet i förväg 

men bra att synpunkter kan ges via mail. Synpunkterna CC:as till samtliga 

användare för transparensens skull. 

Det är bra att BNP-indikatorn och aktivitetsindikatorn fortsätter. Det är 

förståeligt att försäljningsindikatorn tas bort men det skulle vara bra om den 

kan leva kvar för hela kvartal 1 2021. 

Det kommer att vara hanterbart att flera statistikkällor publiceras samtidigt och 

det är okej att försäljningsindikatorn tas bort. 

En annan ledamot tycker också att det skulle vara bra om försäljningsindikatorn 

kan leva kvar lite till, men det är förståeligt att den tas bort med tanke på 

prioriteringar. 

Det skulle vara intressant om Produktionsvärdeindex (PVI) även kunde 

publiceras i nivåer med kronor. 

Om orderingången läggs ned finns endast indikatorn som Konjunkturinstitutet 

producerar kvar. Är detta tillräckligt för användarna? 

Det skulle vara en försämring om orderingången tas bort. Ett steg tillbaka i 

statistikvärlden. Flera länder har statistik över orderingången. 

Det känns konstigt att SCB inte skulle producera orderingången. Det är en 

viktig tidig indikator. 
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Orderingången är en framåtblickande indikator och har därmed ett eget värde. 

Kan Konjunkturinstitutet samla in detta istället? Det är tveksamt. Det skulle 

kräva ökat anslag. 

Statistiken används av oss och jag ser ett värde i att den finns kvar. 

Orderingången används som ledande indikator till investeringarna. 

7 EBS-kraven på utrikeshandel med tjänster 

och varor (lägesbeskrivning) 
För information (Christian Surtin & Nadia von Unge) 

EBS är en ny ramlagstiftning för den ekonomiska statistiken som tidigare 

kallades FRIBS. För Intrastat pågår en förberedelsefas 2020-2022 och 

implementering sker 2022. För utrikeshandel med tjänster sker en stegvis 

implementering av EBS under 2022. 

EBS ställer nya krav på utrikeshandeln med varor och det är kostnaderna för 

Intrastat som har varit en drivande fråga. Man vill minska den totala 

uppgiftslämnarbördan med ändamålsenlig kvalitet, tillåta flexibilitet i 

användandet av datakällor och beräkningsmetoder samt bättre anpassa 

Intrastat till de utmaningar som finns inom globalisering. 

EBS kommer att innebära ett obligatoriskt mikrodatautbyte av utförseluppgifter 

mellan medlemsländerna från januari 2022. Medlemsländerna får en extra 

datakälla (spegeldata) till statistikproduktionen. Det kommer att innebära ökad 

uppgiftslämnarbörda då man måste samla in uppgifter om partner-ID, 

ursprungsland samt tvåsiffriga transaktionskoder istället för de nuvarande 

ensiffriga. SCB får även ansvaret för utbyte av tulldata eftersom 

tullmyndigheternas arbete med mikrodatautbyte ligger efter. 

Förberedelsefasen som pågår under 2020-2021 innefattar anpassning av IT-

system (inkl. anpassningar för tulldatautbytet), säkerhetscertifiering, 

asymmetristudier, framtagning av kommunikationsplan, ändringar i 

produktionsprocessen samt skarpa tester under 2021. SCB:s plan är att vi ska ha 

kvar nuvarande system parallellt med mikrodatautbytet under några år. Cirka 

fem länder har idag börjat utbyta data.  

SCB producerar utrikeshandel med tjänster på uppdrag av Riksbanken. 

Nuvarande regelverk som är utarbetat under ECB:s paraply kommer fortsatt att 

gälla. Utöver detta ställer nu Eurostat ytterligare krav på utrikeshandel med 

tjänster. EBS kommer att innehålla följande delar: 

 

• STEC (Services Trade by Enterprise Characteristics) 

• MOS (Modes of Supply) 

• CPA (Classification of Product by Activity) – frivilligt 

STEC innebär att utrikeshandeln med tjänster bryts ned på olika 

företagskarakteristika: storleksklass, ägarskap och ekonomisk aktivitet (enligt 

NACE-klassificering). Den första referensperioden blir 2022 och sista datum för 

sändning kommer att vara T+18 månader. 
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MOS innebär en nedbrytning enligt WTO:s ”general agreement" för 

utrikeshandel med tjänster (GATS) som definierar att tjänster kan 

tillhandahållas på fyra olika sätt (modes): 

 

•  cross-border supply (Mode 1) 

•  consumption abroad (Mode 2) 

•  commercial presence (Mode 3) 

•  presence of natural persons (Mode 4) 

Vissa varor ingår idag i tjänstestatistiken. Dessa ingår inte enligt GATS. Det 

första referensåret för MOS blir 2022 och då enligt ”the simplified (Eurostat) 

model”. Från och med referensår 2024 ska allokeringen mellan modes 1, 2 och 4 

ta hänsyn till situationen i landet. Från och med referensår 2026 ska en 

förbättrad beräkning för mode 3 finnas på plats. Det kommer att genomföras en 

pilot på MOS under nästa år. Mode 3 och distributionstjänster är de största 

utmaningarna. 

CPA kommer att vara frivilligt. Det finns en nyckel mellan CPA och EBOPS (som 

används idag). Nyckeln är dock ett-till-många vilket ställer till med problem. 

Nuvarande undersökning för utrikeshandelsstatistiken är designad för 

betalningsbalansändamål. Urvalsökning eller omdesign kan krävas för bra 

kvalitet i MOS och STEC. Det betraktas som experimentell statistik idag då 

undersökningarna inte är designade för detta ändamål. SCB får inga extra 

medel för detta arbete och det är ganska stora utvecklingskostnader kopplade 

till detta. Man kan behöva gå över till mikrodatautbyte snabbare än planerat. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

En tidigare pilotstudie kring spegling av export/import har inte sett så bra ut. 

Hoppas att det har blivit bättre. Tjänstehandeln blir viktigare och viktigare. Hur 

ser samarbetet mellan länderna ut kring utvecklingsarbetet? 

SCB: Det kommer att ske ett intensivare samarbete inom EU. 

8 Lägesbeskrivning "nya" statistiska enheter 
För information (Susanne Svartengren & Olof Landberg) 

Man kan beskriva Sveriges ekonomi på två olika sätt, genom institutionell 

statistik respektive funktionell statistik. Den institutionella statistiken syftar 

till att ge en övergripande och heltäckande bild av aktörerna på den 

ekonomiska marknaden. Aktörerna är företag, ideella organisationer, 

myndigheter, hushåll och andra institutioner som har möjlighet att fatta 

självständiga beslut om sitt agerande i ekonomin. Informationsbehovet gäller 

ekonomiska sakfrågor som avser aktören som helhet och dess relationer med 

andra aktörer. Statistiken handlar till exempel om finansiella tillgångar och 

skulder, investeringar i forskning och utveckling samt antal anställda. Den 

institutionella statistiken görs med hjälp av den statistiska företagsenheten 

(FE). 

Den funktionella statistiken Syftar till att beskriva ekonomin med statistik 

om ekonomiska aktiviteter. En ekonomisk aktivitet genomförs när en aktör 

kombinerar resurser som kapital, råvaror, halvfabrikat och arbetskraft för att 
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producera en vara eller en tjänst. Informationsbehovet gäller input, output och 

genererat värde i de ekonomiska aktiviteterna, samt aktiviteternas kopplingar 

till varandra. Centrala variabler är bl.a. insats av varor och tjänster, 

arbetskraftskostnader, bruttoinvesteringar och förädlingsvärde. Den 

funktionella statistiken görs med hjälp av den statistiska verksamhetsenheten 

(VE). 

Profilering är en metod för att kartlägga och beskriva företagens strukturer 

avseende deras organisation och kontroll. Två olika koncerner som gör samma 

saker men organiserat sig på olika sätt, i ett eller flera bolag, kan i statistiken 

behandlas på samma sätt genom att bilda ett FE av hela eller delar av 

koncernen. 

Med statistik över FE kan vi besvara frågor som: 

• Hur ser näringslivet ut?  

• Stora företag? Små företag? 

• Industriella företag eller tjänsteföretag?  

• Vilka branscher är dominerande? 

• Vilken typ av företag driver utvecklingen? 

Från undersökningen Företagens ekonomi (FEK) har man levererat data för 

2018 till Eurostats SBS-undersökning. Om man jämför nya profilerade FE med 

statistik enligt det gamla upplägget så kan man se att det blir färre och större 

företag, det blir minskad dubbelräkning och det sker förändringar i 

branschstrukturen. Då ett FE i många fall består av flera bolag så kommer 

många värden att föras till koncernens huvudsakliga bransch och sekundära 

branscher kommer att minska i FE-statistiken. 

9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

10 Summering 
Användarrådet ser med stor oro på SCB:s besparingskrav och nya krav i EBS, 

med tanke på att SCB inte erhåller extra anslag för de kostnader som dessa krav 

för med sig.. 

Inför användardialogerna i ämnesdesignbordet för ekonomisk statistik är det 

viktigt att man tar fram konkreta förslag. Användarrådet ser fram emot mer 

utbyte med ämnesdesignbordet för ekonomisk statistik. 

Förslagen som presenterades om tidigareläggande av publiceringen av viss 

korttidsstatistik var bra. Det hade varit bra om frågan om orderstatistiken hade 

skickats ut i förväg. Frågan ska skickas ut för synpunkter till användarrådet 

efter mötet. 

Det är oerhört viktigt att parallell insamling sker samtidigt som 

mikrodatautbytet i utrikeshandelsstatistiken införs. 

Det var tråkigt med tekniska problem under punkten Lägesbeskrivning ”nya” 

statistiska enheter. Användarrådet vädjar om att använda något annat än Skype 

vid kommande möten. 


