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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning

SOS-klassificering

Tillhör inte (SOS)
Betalningsbalansstatistiken ingår inte i Sveriges officiella statistik.

A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
FM0001_BS_2008

Sveriges riksbank
103 37 Stockholm
Brunkeberstorg 11, Stockholm
Britt Kerkenberg
08 787 0000
08 245348
fornamn.efternamn@riksbank.se
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Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
A.6
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Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100, Stockholm
Christina Ekblom
08 506 940 00
08 50694943
Fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av lagen om Sveriges riksbank
(1988:1385) 6 kap. 9 §. Mer information finns också i Riksbankens författningssamling (RBFS 2002:4).
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling
i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

Särskilda gallringsföreskrifter finns inte på betalningsbalansområdet.
A.9

EU-reglering
•

Europaparlamentets och Europarådets förordning (n°184/2005) om den
Europeiska Unionens statistik över betalningsbalansen, export och import av tjänster samt direkta investeringar (OJ L35/23 of 8/02/2005).

•

Europeiska centralbankens riktlinje 16 juli 2004 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta.
(ECB/2004/15)
(2004/808/EG)

När det gäller insamling och bearbetning av betalningsbalansdata på EU-nivå
finns en uppdelning av ansvaret mellan Eurostat och ECB. Eurostat ansvarar för
kvartals- och årsvis statistik medan ECB mer fokuserar på kortperiodiska
statistikuppgifter.
A.10

Syfte och historik

Betalningsbalansen är en sammanställning av ett lands reala och finansiella
transaktioner med omvärlden. Parallellt med betalningsbalansen sammanställs
också en utlandsställning det vill säga stockuppgifter över samtliga inhemska
sektorers tillgångar och skulder gentemot utlandet. När betalningsbalansens
källor och metoder beskrivs nedan omfattas också utlandsställningen utan att
detta uttryckligen alltid skrivs. I den mån utlandsställningen kräver en särskild
beskrivning görs givetvis detta. Ansvaret för betalningsbalansstatistiken har
FM0001_BS_2008
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sedan 1947 legat hos Sveriges riksbank. År 2007 fick SCB i uppdrag av
Riksbanken att samla in, bearbeta och publicera betalningsbalansstatistiken.
Årsvisa tidsserier finns sedan 1950 medan kvartalsvisa uppgifter finns från
1969.
A.11

Statistikanvändning

Betalningsbalansen, utlandsställningen och dess delposter används som underlag
för analys av ekonomin på kort och lång sikt. Till exempel:
•
•
•

som underlag i nationalräkenskaperna när det gäller export av varor och
tjänster,
som underlag för strukturstatistik och för att belysa frågor kring utländskt ägande av inhemska företag (direkta investeringar)
som underlag för växelkursanalys.

Användare är bl.a. Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken,
Nationalräkenskaperna, ekonomer, forskare och media.
A.12

Uppläggning och genomförande

Riksbanken ansvarar för den svenska betalningsbalansen men uppgifterna
samlas in, bearbetas och publiceras av SCB. Betalningsbalansens huvudaggregat
är bytesbalans, kapitalbalans och finansiell balans. Instrumentfördelningen i
utlandsställningen överensstämmer med den som tillämpas i betalningsbalansens
finansiella balans.
Bytesbalansen innehåller delposter som uppvisar tydliga säsongsmönster. Några
exempel är uppgifterna om varuhandel och resevaluta. I samband med ordinarie
kvartalspublicering redovisas därför en säsongsrensad bytesbalans. Den
programvara SCB använder för säsongsrensing av bytesbalansen heter Demetra
och är utvecklad av Eurostat. Metoden för säsongsrensning är TRAMO/SEATS.

Bytesbalans
Varor
 Varuhandeln med utlandet mäts av SCB. Källorna är "Intrastat" för handel med andra EU-länder och ”Extrastat” för handel med övriga länder.
Tjänster
Transporttjänster:
 Sjötransport grundas huvudsakligen på en enkät över svenska rederiers
intäkter och kostnader i utrikes sjöfart, som genomförs av Statens Institut
för Kommunikationsanalys (SIKA) på uppdrag av SCB. För andra
aktörer än rederier hämtas data från en kvartalsenkät över tjänstehandeln
med utlandet, som genomförs av SCB på Riksbankens uppdrag.
 Flygtransport baseras dels på en enkät över SAS export och import av
tjänster, genomförd av SCB, dels på SCB:s tjänsteenkät. I bytesbalansen
redovisas för SAS bara den del av tjänsterna som motsvarar Sveriges
ägarandel (3/7).
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 Övriga transporter baseras på SCB:s tjänsteenkät.
Resevaluta
 Resevalutastatistiken grundas på SCB:s tjänsteenkät, uppgifter om köp
och försäljning av resevalutor (utländska sedlar, svenska sedlar,
resecheckar) samt rapporter från kontokortsföretag om kortutnyttjande i
Sverige och utlandet.
Övriga tjänster
 Huvudkällan för övriga tjänster är SCB:s tjänsteenkät.
 I posten finansiella tjänster återfinns avgifter och provisioner avseende
bank- och förvaltningstjänster m.m. Vid sidan av tjänsteenkäten görs en
beräkning av mäklarprovision baserad på omsättningen i handeln med
svenska och utländska aktier.
 Uppgifterna för offentliga tjänster baseras på rapporter från myndigheter
m.fl. samt en beräkning av utländska ambassaders omkostnader i
Sverige.
Faktorinkomster
Löner
 Källa för löneposten är SCB:s tjänsteenkät.
Kapitalavkastning
 Avkastning på direkta investeringar baseras främst på två olika källor.
Dessa är månadsrapporter från större aktörer samt en årlig enkät om vinst
i direktinvesteringsföretag.
 Uppgifter om avkastning på portföljinvesteringar baseras främst på
beräkningsmodeller men även på månadsvisa företagsrapporter.
 Källorna för räntor på lån m.m. är månadsvisa rapporter från de största
bankerna i kombination med beräkningsmodeller för övriga MFI,.
SCB:s kvartalsvisa balansstatistik för icke- finansiella företag (BAST)
samt månadsvisa företagsrapporter från offentlig sektor samt övriga
finansiella företag som inte är MFI.
Löpande transfereringar
 Källa för löpande transfereringar är SCB:s kvartalsenkät.

Kapitalbalans
 Den huvudsakliga källan för kapitalbalansens delposter är SCB:s
tjänsteenkät.

Finansiell balans
Direkta investeringar
 Källorna för direkta investeringar utgörs av månadsrapporter från större
aktörer samt en årlig urvalsundersökning.
Portföljinvesteringar
 Källor för portföljinvesteringar är månadsvisa rapporter från mäklare och
banker över förmedlade värdepapperstransaktioner och rapporter från
andra aktörer som köper och säljer värdepapper direkt med utlandet.
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Dessutom ingår rapporter från svenska emittenter över emissioner och
uppköp gentemot utlandet av egna värdepapper. Även för
portföljinvesteringar görs en årlig undersökning där resultatet bland
annat används i statistiken över utlandsställningen.
Finansiella derivat
 Källor är dels en månadsrapport över transaktioner och stockar från de
största aktörerna samt SCB:s kvartalsvisa balansstatistik för
företagssektorn (BAST).
Övrigt kapital
 Den främsta källan för övrigt kapital är Riksbankens
finansmarknadsstatistik samt månadsrapporter från stora aktörer inom
såväl offentlig som finansiell sektor. SCB:s kvartalsvisa balansstatistik är
källan till företagssektorn.
Valutareservens transaktionsförändring
 Källa är en månadsrapport från Riksbanken.

A.13

Internationell rapportering

Betalningsbalansstatistiken rapporteras regelbundet till ECB, Eurostat, OECD
samt IMF. Rapporteringen sker månads- kvartals- samt årsvis i varierande
detaljeringsgrad.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Betalningsbalansstatistiken ska täcka Sveriges samtliga reala och finansiella
transaktioner med omvärlden. Utlandsställningen mäter Sveriges samlade
tillgångar och skulder mot utlandet och är ett mått på landets förmögenhet
gentemot omvärlden. Riksbankslagen innebär att samtliga svenskar (privatpersoner och företag) som genomför transaktioner med utlandet kan omfattas av
statistikrapportering. I praktiken omfattas dock endast de företag som har
betydande transaktioner med utlandet.
1.1.2
Inflöde
FM0001_BS_2008
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Utflöde
Ställningsvärde
1.1.3

Statistiska mått

Värden anges i miljoner kronor.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Tillgångar
Skulder
Period
Instrument
Sektor
Valuta
Löptid
Land
1.1.5

Referenstider

Månad, kvartal och år.
1.2.

Fullständighet

Den svenska betalningsbalansstatistiken följer de manualer och anvisningar som
fastställs av olika internationella organ, främst IMF, ECB och Eurostat. Någon
väsentlig avvikelse från de internationella rekommendationerna förekommer
inte.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Betalningsbalansen baseras på ett antal olika primärkällor samt beräkningsmodeller. En samlad kvalitetsbedömning är därför svår att göra. Kvaliteten på
huvudaggregaten i bytesbalansen får anses vara god. I den finansiella balansen
finns delposter som volymmässigt är väldigt omfattande samtidigt som de
uppvisar stor volatilitet, främst portföljinvesteringar. Dessa uppgifter produceras
med hög frekvens under kort produktionstid. Historiskt har det tidvis förekommit betydande revideringar av dessa uppgifter. Tillförlitligheten sjunker ju fler
detaljerade nedbrytningar som görs.
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Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

2.2.2

Ramtäckning

2.2.3

Mätning
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Svarsbortfall

2.2.5

Bearbetning

2.2.6

Modellantaganden

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens
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Statistik produceras och levereras månads-, kvartals- och årsvis.
3.2

Framställningstid

Betalningsbalansen samlas in, sammanställs och levereras till olika intressenter
månads- kvartals- och årsvis. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast den
15:e i månaden efter referensperiodens slut. I vissa delundersökningar förekommer längre svarstider.
Framställningstiden på SCB är normalt cirka 20 dagar. För vissa undersökningar
kan den tiden vara mellan 2-5 månader. För de undersökningar som inte är
färdigställda vid den första publiceringen av statistiken görs ett antal skattningar.
3.3

Punktlighet

Leveranser och publicering har med något enstaka undantag följt uppgjorda
tidsplaner.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Betalningsbalansstatistiken följer de rekommendationer för statistiken som IMF
ger ut i ”Balance of Payments Manual”. Nuvarande version av IMFs manual är
den femte i ordningen och implementerades i Sverige i oktober 1997. I samband
med detta ändrades definitionen av ett flertal poster i betalningsbalansstatistiken.
Så långt möjligt och relevant gjordes också en sammanlänkning av data mellan
perioden före och efter oktober 1997. Dock kvarstår en del tidsseriebrott som
inte har varit möjliga att överbrygga. Sveriges medlemskap i EU har också
inneburit vissa speciella krav på statistiken som inte kan jämföras med statistik
från tiden före EU-inträdet.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Betalningsbalansstatistiken har mycket god följsamhet mot de internationella
rekommendationerna.
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Samanvändbarhet med annan statistik

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer
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Statistiska centralbyrån producerar och publicerar Sveriges betalningsbalans och
utlandsställningen på uppdrag av Sveriges riksbank sedan september 2007.
Statistik rörande betalningsbalansen finns tillgänglig på SCB:s webbplats,
www.scb.se
Därutöver skickas statistikleveranser till:
- European Central Bank (ECB), www.ecb.int
- Eurostat www.epp.eurostat.ec.europa.eu
- International Monetary Fund (IMF) www.imf.org
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),
www.oecd.org
- Sveriges riksbank, som publicerar s.k. SDDS-statistik (Special Data Dissemination Standard), www.riksbank.se
5.2

Presentation

Betalningsbalansen publiceras kvartalsvis. Publikationen innehåller korta
textkommentarer kring de mest centrala posterna i statistiken. Kommentarerna
är till övervägande del deskriptiva och syftar till att lyfta fram intressanta
företeelser som påverkar statistiken.
5.3

Dokumentation

5.4

Tillgång till primärmaterial

Primäruppgifterna är skyddade av sekretesslagen (se punkt A7 ovan). Specialbearbetningar kan göras av SCB på beställning mot ersättning enligt fastställd taxa.
5.5

Upplysningstjänster

Kontaktpersoner beträffande statistiken
Lena Finn SCB MP/BFM tel 08 5069 4409
e-post: fornamn.efternamn@scb.se
SCB:s publikationer kan beställas från Publikationstjänsten, 701 89 Örebro,
tel. 019 176800
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