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Vanliga frågor och
begreppsförklaringar inom
PIN-statistiken
Vem kan jag vända mig till med frågor?
Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU är ansvarig
producent för statistik om produktion inom näringslivet (PIN), och kan
kontaktas via pin@scb.se. För hjälp att hitta rätt i eller att tolka SCB:s
statistik kan Statistikservice kontaktas. För frågor gällande
uppgiftslämnande till undersökningen Konjunkturstatistik för industrin
kan konjind@scb.se kontaktas, se också svar på vanliga frågor här. För
frågor gällande uppgiftslämnande till undersökningen
Omsättningsstatistik kan insamling.oms@scb.se kontaktas, se också
svar på vanliga frågor här.

Vad betyder ”SNI/NACE”?
Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) är en statistisk
standard som används för att klassificera ekonomiska aktiviteter och
dela in dem i näringsgrenar. SNI har NACE (Nomenclature Générale des
Activités Économiques dans les Communautés Européennes) som bas
och dessa överensstämmer på fyrsiffrig nivå. Den nu rådande
standarden, SNI 2007, infördes i september 2011. Läs mer om SNI här.
För att se vilka aktiviteter som ingår i vilka SNI, se SNI 2007-sökning.
För motsvarande information om NACE, se NACE Rev. 2.

Vad betyder ”VE”?
VE står för verksamhetsenhet och är i teorin en branschren indelning av
ett företag. Exempelvis kommer en juridisk enhet (ett ”företag”) som
äger en fabrik och en butikskedja att bestå av två VE: ett som ingår i SNI
C och ett som ingår i SNI G.
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Vilka företag ingår i en bransch?
I en bransch ingår verksamhetsenheter (VE) från företag som betalar
skatt i Sverige inom den givna branschen. Företag rapporterar själva in
till Skatteverket vilken bransch företagets verksamhet faller under.
Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) har SCB
inte möjlighet att svara på vilka specifika företag som ingår i urvalet för
en viss bransch.

Vad betyder ”..”?
Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data
saknas. Även om uppgifter är markerade med .. ingår de i beräkningen
av marknadens totala utveckling.

Vad innebär säsongrensning?
Säsongrensning utjämnar återkommande variationer under året,
exempelvis effekten av sommarsemester eller julhandel. För mer
information om hur säsongrensning går till och vilka faktorer som tas i
beaktande, se Statistikens framställning.

Vad innebär kalenderkorrigering?
Kalenderkorrigerad statistik korrigerar för effekten av olikheter i antal
arbetsdagar. För mer information om hur kalenderkorrigering går till
och vilka faktorer som tas i beaktande, se Statistikens framställning.

Är säsongrensade tidsserier också
kalenderkorrigerade?
Ja.

Vad innebär löpande respektive fasta priser?
Löpande priser uttrycker det nominella värdet som inte är rensat för
värdeförändringar på grund av inflation. Fasta priser uttrycker det reala
värdet, som är värdet i en annan periods pris. Fasta priser erhålls
genom att deflatera löpande priser till ett basår. Vid fastprisberäkning
används specifika deflatorer för varje enskild bransch.
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Vad innebär volymförändring, och hur skiljer det sig
från värdemässig förändring?
Volymförändring är förändringen under en viss tidsperiod rensad för
prisutvecklingen. Volymförändring mäts i fasta priser, till skillnad från
värdemässig förändring som mäts i löpande priser.

När revideras statistiken?
Den insamlade blankettdata som indexberäkningar utgår ifrån revideras
för den aktuella referensperiodens två föregående månader.
Exempelvis, för publicering av referensmånad februari – den andra
månaden i kvartal 1 – revideras blankettdata för december och januari.
Detta medför att blankettdata som ligger till grund för kvartal 4
föregående år revideras. För publicering av referensmånad mars – den
sista månaden i kvartal 1 – revideras blankettdata för januari och
februari. I detta fall revideras enbart blankettdata som ligger till grund
för det aktuella kvartalet. Byggsektorn (SNI F) är ett undantagsfall och
revideras alltid från och med 2015M04. Alla branscher kan därutöver
komma att revideras utanför ordinarie revideringsperiod i det fall ny
information av betydelse för skattningarna inkommer.
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För mer detaljerad information om hur statistiken revideras, se
Statistikens framställning.

Varför skiljer sig produktionsstatistiken från
motsvarande statistik i Nationalräkenskaperna?
Utöver Produktionsvärdeindex (PVI) använder sig
Nationalräkenskaperna av ytterligare ett antal indatakällor. När
Nationalräkenskapernas skattningar är färdigställda görs sedan en
avstämning som syftar till att få produktions- och användningssidorna
av ekonomin att stämma överens. I PVI görs ingen sådan avstämning.
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Vad innebär och hur beräknas bidrag inom
Produktionsvärdeindex?
Bidrag avser hur stor effekt en bransch har haft på utvecklingstakten i
ett grövre aggregat där branschen ingår. Bidrag beräknas utifrån
branschernas förädlingsvärdevikter och branschernas utvecklingstal. I
Produktionsvärdeindex (PVI) beräknas bidrag från ickekalenderkorrigerade siffror i fasta priser. I PVI rensas varje tidsserie
separat för att uppnå bästa möjliga kalenderkorrigerings- och
säsongrensningsresultat, för såväl branscher som aggregat. Nackdelen
med denna ansats är att branschernas summerbarhet kan brytas. För att
se i vilken utsträckning en bransch har bidragit till utvecklingen i PVI
rekommenderas det därför att använda icke-kalenderkorrigerade tal i
fasta priser.

Vad innebär det att statistiken är lagerkorrigerad?
Lagerkorrigering innebär att statistiken korrigeras för uppbyggnad och
försäljning av lagerstockar. Månadsvis finns bara data över företagens
omsättning, vilka kvartalsvis korrigeras för att en del av omsättningen
kommer från försäljning av varor från lager och en del av produktionen
inte har sålts utan istället gått till att bygga upp lager. Detta görs för att
ge en rättvisare skattning av vad som faktiskt har producerats under en
viss tidsperiod. Information om lagerstockar hämtas från
undersökningen Industrins lager.

Jag vill justera priser i ett avtal med index, kan jag
använda er statistik?
För att prisjustera avtal brukar pris- eller kostnadsindex användas, inte
produktionsindex. För prisindex hänvisas till PPI och KPI.

Finns er statistik uppdelad på region?
Nej, statistiken över produktion inom näringslivet produceras inte per
region. För regional ekonomisk statistik hänvisas till Företagens
ekonomi eller Regional omsättningsstatistik.

