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1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades med en incheckningsrunda, då mötet denna gång skedde 

digitalt. 

2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

Avdelningen för ekonomisk statistik 
Marcus Lundgren 
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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 90 procent av de anställda 

på Ericsson i Kista jobbar hemifrån men annars pågår arbetet som vanligt. En 

rapport kom idag om att de inte har drabbats så hårt av corona men det kan bli 

effekter senare om investeringar ställs in. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) nämnde att de har varit inblandade 

i regulatoriska frågor, som uppskjutning av kontrollbalansräkning. Eurostat 

behöver vara mer flexibla över vilka undersökningar som begärs in. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) informerade om att Tillväxtanalys har 

konkursstatistik som normalt presenteras per månad men som nu tas fram 

veckovis. Ett inställt seminarium om multinationella företag planeras nu 

istället till mitten av juni. Det kommer att vara möjligt att delta på distans. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) nämnde att de har skrivit mycket om 

corona. En konjunkturuppdatering kommer att släppas den 12 maj med fokus 

på industrisektorn. Produktionen startar upp igen men Sverige kan inte styra 

över detta helt själva. EU måste öppna upp för europeiska underleverantörer. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) berättade att den ordinarie 

företagsundersökningen som normalt görs tre gånger per år nu görs varannan 

vecka. Riksbanken kan följa statistik per månad för att se i vilken omfattning 

bankerna lånar ut till företagen. 

Ann-Sofie Öberg (ESV) berättade att det nu är mycket om corona och analyser 

av dess effekter på ekonomin. 

Per Englund (Finansdepartementet) berättade att det är fullt fokus på corona 

och effekterna av det samt vårpropositionen och ändringsbudgetar. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) nämnde att nästa ordinarie konjunkturrapport 

släpps i slutet av maj. Det ser ut som att Stockholm kommer att ha en minskad 

BRP. 

Helena Bornevall (Handelsbanken) berättade att de går igenom olika 

scenarier med effekterna av corona. Jobbar annars med prognoser. 

Anna Thoursie (Ledarna) nämnde att det är fullt upp på Ledarna. Det 

inkommer många frågor från de som redan är medlemmar och många nya 

medlemmar. En rapport om löner och arbetsvillkor skjuts upp till hösten. 

Cecilia Hertzman (SCB) och Elisabeth Hopkins (SCB) berättade att SCB har 

aktiverat sin krisledningsorganisation som träffas nästan varje morgon. Det är 

låg sjukfrånvaro på SCB för tillfället. Man har tagit fram en lista över 

prioriterade produkter. Företagen får längre anstånd och vissa undersökningar 
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skjuts upp. Missiv och påminnelser omformuleras för att förklara att det är 

extra viktigt med statistik nu. 

Momsuppgifterna är viktiga för SCB. Om företag kan senarelägga sin 

rapportering av moms skulle det ställa till med problem för SCB:s statistik. 

På SCB:s webbplats finns det nu en ingång till coronarelaterad information. 

Sidan innehåller statistik och analyser samt information till uppgiftslämnare. 

En nytillsatt analysgrupp med representanter från olika delar av SCB träffas två 

gånger i veckan och arbetar med att ta fram artiklar till sidan. 

Tidigare har det varit mycket restriktivt med hemarbete på SCB men den snabba 

omställningen har fungerat bra. 

Det förekommer kontakter med Eurostat kring nya utmaningar i och med 

corona. 

SCB har bistått med data till Folkhälsomyndighetens statistik om de som har 

drabbats av corona men har inte publicerat denna statistik själva. 

Den nya BNP-indikatorn på kvartal ska publiceras som planerat. 

5 Effekter på statistiken av coronaviruset 
För information (Peter Nilsson & Andreas Lennmalm) 

Peter Nilsson inledde med att prata om effekterna på inflationsstatistiken. 

Hanteringen inom EU skiljer sig åt mellan länderna. Det har varit olika grad av 

smittspridning och åtgärder. Olika grad av öppenhet i olika länder medförde att 

olika varor och tjänster har varit tillgängliga. Inledningsvis var det en relativt 

splittrad bild av hur krisen borde hanteras i statistiken men till slut kom det 

riktlinjer från Eurostat med stor uppslutning. 

Den centrala frågan (effektmässigt) är hur hela grupper av saknade 

säsongsprodukter, som t.ex. charterresor, ska imputeras. Olika hanteringar 

kunde ge upp till en procentenhets skillnad i inflation. Valda metoder behöver 

också fungera efter att krisen är över.  

Det hölls ett extrainkallat möte med KPI-nämnden där det var hög grad av 

konsensus. Det finns olika mått och syften med inflationsstatistiken. SCB 

beslutade att ha samma hantering i alla mått, vilket i huvudsak låg i linje med 

Eurostats riktlinjer. SCB har skickat ut ett extra pressmeddelande och höll en 

presskonferens för att informera om hanteringen. 

Insamlingen av prisdata i Sverige fortlöper bra hittills. Det är en relativt hög 

grad av transaktionsdata och webbinsamling. Insamlad data används i så hög 

grad som möjligt. Helt saknade områden, såsom charterresor, ev. flygresor, 

biobesök, teater etc. representeras av årstakten i KPI. Inflationen beräknas på 

de produkter som finns på marknaden. Det finns inga helt bra metoder för när 

hela branscher saknas. Om företag slås ut behöver man mäta priser för 

eventuella konkursutförsäljningar. 
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Det kan bli problem nästa år när vikter ska beräknas, med tanke på minskad 

konsumtion nu. 

Andreas Lennmalm fortsatte med att berätta om läget i produktionen av 

ekonomisk korttidsstatistik (prioriterade produkter för BNP), metodutmaningar 

i NR, hur olika krisåtgärder kommer att redovisas statistiken samt Eurostats 

riktlinjer. 

Man ser inga dramatiska effekter vad gäller svarsfrekvenser än så länge i den 

ekonomiska korttidsstatistiken. För viss årsstatistik har svarstiderna förlängts 

men det planeras inga förändringar i publiceringstidpunkter. Det har tagits 

fram en särskild vägledning för granskning av statistiken. 

Ändrade momsregler kan ge kvalitetsproblem i korttidsstatistiken (uppskov 

med momsredovisning). Moms används både direkt och som imputering vid 

saknade svar. Produktionsvärdeindex och omsättningsstatistiken förstärker 

urvalet med 4500 företag i tjänstesektorn. Imputeringar kan bli mer 

problematiska. 

Förändrade strukturer och stigande inputandelar i en del branscher medför 

utmaningar. Vad gäller volymmåtten i offentlig produktion kan man vänta sig 

ökad frånvaro i förskolan, utbildning på distans, vilket bedöms som vanlig 

undervisning, och strukturella förändringar i vården. 

Outlierhantering och säsongrensning kommer att göras som vanligt, om det 

inte finns starka skäl som talar emot det. Kommunikation ska ske tidigt och 

tydligt till användarna att revideringar förekommer och kan bli större vid osäkra 

och extrema situationer. För produkter med manuell outlierhantering gäller det 

att vara extra uppmärksam och förberedd på förekomst av outliers i den sista 

(dvs. senaste) observationen. För produkter som huvudsakligen publicerar 

trendskattningar är det väsentligt att bedöma om den sista observationen ska 

behandlas som en LS (nivåskifte) outlier. 

Riktlinjer har kommit från Eurostat hur olika policyåtgärder ska redovisas. 

Särskilt åtgärder riktade att täcka företagens arbetskraftskostnader, som ska 

klassas som produktionssubvention till företagen, och lön till hushållen (inte 

som en social förmån till hushållen). T.ex. korttidspermitteringar, 

löneutbetalning från företagen och produktionssubvention från stat till företag 

är lika med neutralt på driftsöverskott. Arbete pågår löpande på NR att följa och 

klassa de olika krisåtgärder som beslutas. 

Eurostat har gett vägledningar för kvartalsvis BNP och snabbestimat, tidsserier 

och säsongrensning, implikationer i statistiken av olika policyåtgärder, 

imputeringar i korttidsstatistik, HIKP och AKU. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

SCB säger att corona inte fått så stor påverkan på KPI i mars men flygresorna 

försvann i mars så prismätningarna i början av månaden kanske inte blir helt 

representativa. 
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Kommer man framöver att kommunicera hur olika saker ska hanteras i förväg 

eller görs det i samband med publicering? SCB hade inte tänkt gå ut med någon 

information i förväg men tar med sig frågan. 

6 Ny statistik med anledning av coronaviruset 
För information (Daniel Lennartsson) 

BNP indikator på kvartal publiceras för första gången den 5/5. Corona har gjort 

att behovet av snabb ekonomisk statistik har ökat. De flesta källorna till BNP 

indikator på kvartal finns tillgängliga på månad och är färdiga inom T+35 dagar. 

Det som saknas för att göra en BNP indikator på månad är lagerstatistiken som 

endast finns på kvartal. 

Månatliga regressionsmodeller har tagits fram för att skatta BNP på månad och 

består av följande delar. 

Produktionssidan: 

 Omsättning för näringslivet från momsregistret 

 ARIMA-prognos finansbranscher 

 Fastighetsbranschen från PVI 

 Volymer och timmar för offentliga 

 Produktskatter från momsregistret 

 BNP-laggar, BNP kvartal fördelad på månad 

Användningssidan: 

 Hushållskonsumtion, snittet av månads-HUKO och moms-HUKO 

 Offentlig konsumtion, volymer och timmar för offentliga 

 Export, UHV plus UHT från moms 

 Import, UHV plus UHT från moms 

 Utgifter enligt moms, proxy för lager och investeringar 

SCB:s förslag är att producera en månatlig BNP indikator där statistiken bygger 

på den avstämda ekonometriska skattningen. Statistiken är experimentell och 

avser endast hela BNP. Under 2020 publiceras den varje månad i form av en 

artikel. Publiceringen sammanfaller med PVI runt T+35 dagar efter månadens 

utgång (första gången den 5 juni avseende april). Statistiken är delvis skild från 

den kvartalsvisa BNP indikatorn. Indikatorn publiceras som volymutveckling i 

årstakt och kalenderkorrigerad volymutveckling i årstakt. 

SCB skulle vilja ha synpunkter på några frågor från användarrådet: 

 Är det intressant med en månatlig BNP indikator? 

 Är det särskilt intressant nu i coronatider med en tidig indikation på 

ekonomin? 

 Hur stort fel kan man acceptera för en månatlig BNP indikator? 

 Ska man bara göra beräkning av en sida av ekonomin? 

Produktionssidan skulle man kunna sampublicera med PVI. 

Den 24/4 publiceras ny preliminär försäljningsstatistik avseende mars och 

första kvartalet i en artikel. Statistiken bygger på försäljningsdata från 

momsregistret för näringslivet och kan tas fram cirka 25 dagar efter månadens 
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utgång. Momsuppgifterna kompletteras med data från Produktionsvärdeindex 

(PVI) för företag som inte kommit in i momsen men finns i PVI. 

Vägd svarsfrekvens för mars var 70 procent och för kvartalet 83 procent. Mars 

bygger på cirka 90 000 deklarationer. 

Preliminär försäljningsindikator är inte deflaterad och inte säsongrensad. 

Tanken är att denna statistik är tillfällig under coronakrisen. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Det finns en risk att månads-BNP inte blir välanvänd om den visar andra 

mönster än på kvartal. 

Det är bra att SCB tittar mer på månadsstatistiken både internt och externt. 

Det är svårt att tolka ny statistik när ekonomin svänger så mycket som den gör 

nu. 

ARIMA-modellerna är mindre intressanta för användarna då de kan göra dessa 

själva. Det är statistiken som är intressant. 

Då det inte fanns så mycket tid för diskussioner skickar SCB ut frågor till 

användarrådet om synpunkter på den nya månadsindikatorn. 

7 Läget kring arbetsmarknadsbordet 
För information (Martin Axelson) 

Under kvartal ett och två 2020 genomförs en kartläggning av användarbehoven, 

krav från Eurostat och andra länders erfarenheter inom området. Därefter 

genereras ett antal handlingsalternativ som analyseras och värderas 

tillsammans med centrala användare. Detta arbete kommer att pågå under 

kvartal tre och fyra. Slutligen föreslås under kvartal fyra en inriktning för hur 

den nya statistiken ska vara utformad och hur den fortsatta utvecklingen av 

arbetsmarknadsstatistiken ska drivas framåt. Tidsplanen kommer troligtvis att 

skjutas fram något om slutdatumet för uppdragets redovisning blir maj 2021 

som SCB önskar. 

Arbetet bedrivs i fem utskott som samarbetar med varandra i olika aktiviteter: 

 Användare/användning  

 Analys  

 Produktionsdesign  

 Internationellt  

 Kommunikation 

En extern expert, Eskil Wadensjö, är knuten till arbetet och en kvalificerad 

arbetsmarknadsekonom/analytiker, Julia Asplund, har rekryterats. 

Just nu pågår en inventering av befintliga (på SCB) och nya (som i dagsläget 

inte finns på SCB) administrativa datakällor. Målet är att skapa bättre 

förutsättningar för den framtida arbetsmarknadsstatistiken med ny statistik 
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som belyser nya delar av arbetsmarknadsområdet och att reducera den mängd 

uppgifter som även i framtiden måste direktinsamlas. 

Det pågår också en kartläggning av användare av arbetsmarknadsstatistik. Både 

internt på SCB i statistikproduktion, analyser och prognoser och externa 

användare. Kartläggningen av externa användare görs tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet med fokus på 

användarnas befintliga och framtida behov av statistik. 

Utifrån kartläggningarna av extern och intern användning och framtida behov 

arbetas två till tre förslag fram på hur arbetsmarknadsstatistiken framöver 

kommer att se ut. Förslag ska vara färdiga den 30 juni och utgör sedan 

startpunkten för fortsatta diskussioner med och förankring hos användarna. Ett 

slutgiltigt förslag kommer sedan att presenteras för regeringen. 

En analys av sysselsättningsstatistiken har påbörjats och kommer att 

genomföras löpande under 2020 med utvärdering och förslag kvartal fyra. 

Skattningsnivåer och utveckling av tidsserier i AKU, Kortperiodisk 

sysselsättningsstatistik (KS) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

(RAMS) jämförs/analyseras för att förklara skillnader i nivåskattningar och 

(eventuella) skillnader i utveckling/trender. 

En kartläggning av internationella EU-regleringar av arbetsmarknadsstatistiken 

ska klarlägga i vilka fall bristande regelefterlevnad kan förväntas resultera i 

formella sanktioner eller problem av andra slag. Ett första rapportutkast ska 

vara klart till slutet av mars 2020. 

Det undersöks hur de nya månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå 

(AGI) kan användas i statistiken: 

 Skattnings- och urvalsförfarande i AKU 

 RAMS 2019 

 Samordna output i löneundersökningar (LSUM/LAPS) 

 Yrkesregistrets utformning och utveckling 

Man tittar också på användning av API i löneundersökningar. 

Projektet kommer att delta med presentationer på minst fyra användarråd 

under april/maj 2020. Särskilda möten hålls med vissa användare (Finansen, RB 

och KI m.m.). Ett eller ett par öppna seminarier planeras att hållas för övriga 

användare under maj 2020. 

Diskussion och synpunkter från ledamöter i användarrådet: 

Vad är tankarna kring yrkesregistret? Man har inte påbörjat arbetet kring detta 

ännu. AGI kan eventuellt användas för bättre design av undersökningen kring 

yrkesregistret. 

Går det att använda SIE-filer? Den tänkta lösningen är mer modern och bättre 

än uppladdning av SIE-filer. 
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Hur är arbetsmarknadens parter involverade i arbetet? Det är ytterst viktigt att 

arbetsmarknadsparterna involveras. Medlingsinstitutet håller i arbetet kring att 

samla in synpunkter från parterna. 

8 Mini-översyn av NR 
För information (Helena Kaplan) 

Vart femte år görs en större översyn av Nationalräkenskaperna som regleras av 

EU men det är möjligt att göra mindre översyner och revideringar av 

tidsserierna mellan dessa. Den senaste allmänna översynen publicerades 2019 

och nästa större översyn kommer att publiceras 2024. 

I år har det funnits behov av en mindre översyn av ett antal skäl. 

 EU har genomfört revisioner av ländernas BNI-beräkningar, vilket lett 

till åtgärdspunkter. 

 Samordningsprojekt mellan NR och Betalningsbalansen har lett till 

förbättringar som är redo att föras in i statistiken. 

 En ny modell för avstämning av BNP mellan produktionssidan och 

användningssidan infördes innan allmän översyn. 

Förbättringsåtgärder har upptäckts så modellen ska nu revideras. 

Utöver ovan nämnda punkter sker även att antal smärre justeringar. Åtgärderna 

som rör BNI-beräkningarna måste införas i år men även övriga åtgärder bedöms 

av SCB som lämpliga att föra in nu. 

Den 29 maj publiceras årsberäkning för 2018 samt justerade tidsserier för 1950-

2017 samt kvartal 1 2020. 

9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

10 Summering 
Många har fått ställa om sitt arbete i stor utsträckning på grund av 

coronapandemin. SCB har varit snabba att ställa om och ta fram relevanta 

uppgifter. Användarrådet uppskattar verkligen SCB:s arbete med att ta fram 

underlag till frågeställningar som uppstått akut på grund av coronapandemin. 

Fortsatt diskussion och frågor kring månatlig BNP-indikator sker via mail. 


