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Generaldirektörens förord 

Verksam i en värld av siffror 

Målet för Konjunkturinstitutets verksamhet är att ta fram kvalificerade beslutsunderlag 

som främjar en god samhällsekonomisk utveckling. Under 2013 producerade vi en 

stor mängd sådana underlag. Vårt arbetssätt är präglat av att vi, alltsedan starten 1937, 

arbetar med att göra siffersatta bedömningar av den ekonomiska utvecklingen.  

Våra verksamhetsområden har under åren breddats till konjunkturbarometrar, miljöe-

konomiska analyser och lönebildningsfrågor. Under senare år har de regeringsuppdrag 

som vi har fått i allt högre grad kommit att handla om strukturella frågor. Exempelvis 

har vi 2013 i två olika uppdrag undersökt hur sänkta bolagsskatter och lägre restau-

rang- och cateringmoms påverkar den svenska ekonomin. En annan förändring är att 

vi i växande omfattning använder individdata när vi analyserar arbetsmarknad och 

lönebildning, exempelvis när vi studerar löneskillnader mellan kvinnor och män. En 

tredje förändring är att vi även gör scenarier över den ekonomiska utvecklingen på 

mycket lång sikt, 50–60 år. Dessa scenarier ligger sedan till grund för bedömningar av 

de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.  

Vår verksamhet har breddats över tiden men det finns två grundstenar som har legat 

fast genom åren. Den första grundstenen är att vi har ett samhällsekonomiskt perspek-

tiv. Vår uppgift är primärt att bedöma hur den svenska ekonomin påverkas av kon-

junkturen och den ekonomiska politiken. Den andra är att vi kvantifierar våra bedöm-

ningar. 

Siffersättning av bedömningar röner ofta stor uppmärksamhet i nyhetsflödet. Några 

exempel från året:  

42 kronor. Så mycket skulle bensinen kunna kosta 2030, i dagens penningvärde, enligt 

en analys i vår årliga miljöekonomiska rapport. 

4 000 nya jobb. Så många jobb bedömer vi har skapats i restaurangnäringen till följd 

av den sänkta restaurangmomsen, med den viktiga brasklappen att antalet nya jobb i 

hela ekonomin sannolikt är betydligt mindre. 

100 miljarder kronor i skattehöjningar. Så stora skattehöjningar kan komma att 

krävas om överskottsmålet för de offentliga finanserna ska nås samtidigt som det of-

fentliga åtagandet hålls oförändrat.  

2 procents inflation först 2017. I vår konjunkturlägesrapport från december bedöm-

de vi att inflationen, mätt med det underliggande måttet KPIF, når inflationsmålet 

först 2017. 

106,1. Vår barometerindikator steg i december till 106,1, en bra bit över det historiska 

genomsnittet som är 100.  
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Man kan vara kritisk till siffersatta framtidsbedömningar. Siffror ger ofta intryck av 

exakthet och det är sällan prognoser träffar helt rätt. Avgörande för vår trovärdighet 

är att siffrorna grundas på en kunskapsbaserad analys och en löpande kvalitetssäkring. 

Därför är det viktigt att vi tar till oss nya forskningsrön, särskilt i vårt modellutveckl-

ingsarbete och till exempel genom aktiv seminarieverksamhet med externa och interna 

föreläsare. Det är också viktigt att vi arbetar systematiskt med att utveckla projektled-

ning och beräkningsrutiner.  

Hur vi presenterar våra analyser påverkar också vår trovärdighet. Vi försöker därför 

peka på risker, vara tydliga med gjorda antaganden och osäkerhet. Vi strävar efter att 

målgruppsanpassa språk och pedagogik och flera medarbetare har under året tränats i 

att möta massmedia.  

En förutsättning för goda resultat i Konjunk-

turinstitutets verksamhet är att vi har kompe-

tenta och engagerade medarbetare. Utbild-

ningsnivån hos vår personal är hög och drygt 

40 procent har en forskarutbildning i nation-

alekonomi. Av avgörande betydelse för vår 

utveckling är att vi även framöver kan attra-

hera kvalificerade medarbetare. Vi arbetade 

2013 med att bredda vår rekryteringsbas ge-

nom deltagande på arbetsmarknadsdagar och 

genom att presentera vår verksamhet på en 

doktorandträff. Detta arbete är långsiktigt, 

men vi kan ändå glädjas åt att intresset för att 

arbeta hos oss är stort.  

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare 

på ”sifferfabriken”. Inte för siffrorna i sig 

utan för den gedigna analysen, den starka 

supporten från våra stödfunktioner och det 

fina lagarbete som ligger bakom vår  

produktion.  

Mats Dillén 

Generaldirektör 
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Mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev  

 

Hänvisning 

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den eko-

nomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som be-

slutsunderlag. 

Myndigheten ska: 

– redovisa och kommentera prognosprecisionen, 

– analysera prognosavvikelser, 

– redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och 

– redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras. 

I samband med att myndigheten presenterar sina pro-

gnoser ska en prognosjämförelse göras med andra 

prognosmakare, däribland regeringen.  

I analysen av prognosavvikelserna ska även regering-

ens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska 

därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser. 

 

 

 

 

Avsnitt 2.2 

Avsnitt 2.2 

Avsnitt 1.4 

Avsnitt 2.3 

Avsnitt 2.1 

 

 

Avsnitt 2.2 

2. Myndigheten ska i samband med att den presenterar 

sina prognoser redovisa en modellbaserad beräkning 

av utvecklingen för vissa centrala variabler med en 

femårig prognoshorisont baserad på ett antagande om 

att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan 

aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller 

regeringen. 

Avsnitt 2.4 

3. Myndigheten ska analysera reformutrymmet med 

utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket. 

 

4. Myndigheten ska inom utvecklingsarbetet avseende 

metoder och modeller lägga särskild vikt vid utveckl-

ing av det offentlig-finansiella blocket i KIMOD eller i 

en liknande modell. Myndigheten ska förbättra använ-

darvänligheten bl.a. vad gäller snabbheten och enkel-

heten i KIMOD. KIMOD ska utvecklas till att bli en 

kvartalsmodell, alternativt ska en liknande kvartalsmo-

dell utvecklas. 

Inom utvecklingsarbetet ska även särskild vikt läggas 

vid utveckling av metoder och modeller för miljöeko-

nomi.  

Myndigheten ska redovisa utvecklingsinsatserna till 

regeringen (Finansdepartementet). 

Avsnitt 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 3.2 
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Hänvisning 

5. Myndigheten ska bidra till utvecklingen av den eko-

nomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i 

olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt 

genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i 

det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov 

ska institutet föreslå utredningar och förbättringar. 

Avsnitt 1.5 

6. Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbe-

lastningen avseende anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet 

för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. 

Prognoserna ska kommenteras såväl i förhållande till 

föregående prognostillfälle som till budgeten. Progno-

serna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från 

Ekonomistyrningsverket senast den 16 januari, 20 

februari, 2 maj, 29 juli och 25 oktober 2013. 

 

 

Organisationsstyrning i regleringsbrev 

Alla punkter redovisas i avsnitt 2.7 och 3.2. 

 

Uppdrag i regleringsbrev 

Alla uppdrag redovisas under egna avsnittsrubriker i kapitel 5. 
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Instruktion för Konjunkturinstitutet (2007:759) 

Uppgifter Hänvisning 

1 § Konjunkturinstitutet har till uppgift att  

1. följa och analysera den ekonomiska ut-

vecklingen inom och utom landet samt i 

anslutning till detta göra prognoser för den 

svenska ekonomin, 

Kapitel 2 

 

2. analysera finans- och penningpolitikens 

inriktning vid framtagandet av prognoser 

och medelfristiga kalkyler, 

Avsnitt 2.4 

3. analysera den förda finanspolitikens ef-

fekter med särskild tonvikt på hur de of-

fentliga finanserna förhåller sig till budget- 

och finanspolitiska mål,  

Avsnitt 2.4 

4. genomföra långsiktiga framskrivningar av 

de offentliga finanserna och bedöma de 

offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, 

Avsnitt 2.5 

5. göra miljöekonomiska analyser, utvärdera 

den ekonomiska politikens kort- och lång-

siktiga effekter på riksdagens mål för miljö-

kvalitet och på en i övrigt miljömässigt 

hållbar utveckling, pröva olika strategier för 

att nå dessa mål samt utveckla miljöekono-

miska modeller,  

Avsnitt 3.1 

6. göra samhällsekonomiska analyser, som 

ska omfatta miljö- och klimatpolitiska styr-

medel, och andra miljöekonomiska analyser 

av relevans för svensk miljö- och klimatpo-

litik,  

Kapitel 3 

7. följa den vetenskapliga diskussionen 

inom de områden som berör institutets 

verksamhet och bedriva forskning i syfte att 

utveckla analys- och prognosmetoder,  

Kapitel 2 och avsnitt 3.1 
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Uppgifter (forts.) Hänvisning 

8. underhålla och utveckla metoder och 

modeller så att kvaliteten på prognoser, 

kalkyler och analyser förbättras, 

Avsnitt 2.6 och 3.2 

9. bistå Regeringskansliet (Finansdeparte-

mentet) med utfalls- och prognosdata för 

Regeringskansliets makroekonomiska verk-

samhet, med prognosmodeller och med 

miljöekonomiska analyser, 

Avsnitt 2.7 och 3.1 

10. framställa rapporter om de samhälls-

ekonomiska förutsättningarna för lönebild-

ningen, 

Avsnitt 2.8 

11. framställa en årlig rapport om miljöpoli-

tikens samhällsekonomiska aspekter, 

Avsnitt 3.1 

12. framställa månatlig statistik om svenska 

företags och hushålls syn på ekonomin, 

Kapitel 4 

13. i samråd med sådana myndigheter och 

sammanslutningar som arbetar inom närlig-

gande områden verka för att statistiskt 

material av betydelse för studiet av den 

ekonomiska utvecklingen samlas in och 

bearbetas, 

Avsnitt 1.5 

14. ansvara för officiell statistik enligt för-

ordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken, och 

Kapitel 4 

15. inom sitt verksamhetsområde utföra 

uppdrag samt tillhandahålla varor och tjäns-

ter. 

Avsnitt 1.3 
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Samverkan Hänvisning 

2 § Myndigheten ska i arbetet med progno-

ser över statens inkomster och utgifter 

samverka med Ekonomistyrningsverket.  

Avsnitt 2.11 

3 § Myndigheten ska samverka med Riks-

gäldskontoret när det gäller prognoser över 

statens lånebehov. 

Avsnitt 2.11 

Rådgivande organ   

4 a § Vid myndigheten finns ett veten-

skapligt råd. Rådet ska bistå myndigheten i 

frågor om metoder och relevanta modeller 

när det gäller myndighetens miljöekono-

miska verksamhet samt den ekonomiska 

politikens lång- och kortsiktiga effekter på 

riksdagens mål för miljökvalitet och på en 

i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. 

Rådet består av högst sex ledamöter som 

ska vara erfarna akademiskt verksamma 

forskare. Inom rådet ska minst en av le-

damöterna vara verksam inom ämnesom-

rådet ekonomi, minst en av ledamöterna 

vara verksam inom ämnesområdet natur-

vetenskap och minst en av ledamöterna 

vara verksam inom ämnesområdet stats-

kunskap. Jämn könsfördelning ska efter-

strävas. 

Avsnitt 3.4 
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1 Myndighetens arbete under 2013 

Under det gångna året inträffade flera händelser av betydelse för Konjunkturinstitutets 

nuvarande och framtida verksamhet. 

Från och med den 1 juli 2013 ändrades vår instruktion. Där ryms nu uppgifter som 

tidigare återfanns bland regleringsbrevets mål och uppdrag. I instruktionen ingår nu-

mera även uppgiften att framställa månatlig statistik om svenska företags och hushålls 

syn på ekonomin, som presenteras i rapporten Konjunkturbarometern.  

Prognosavdelningen och den miljöekonomiska enheten tog under året emot och ut-

förde ett stort antal regeringsuppdrag. Hit hör bland annat en bedömning av finanspo-

litikens långsiktiga hållbarhet, en utredning av begränsade undantagsregler för kvot-

plikten i elintensiv industri och den årliga miljöekonomiska rapporten, som presente-

rades vid ett välbesökt seminarium i Rosenbad och rönte stort medialt intresse.  

Mot slutet av året ökade leveranstakten av resultat från vårt arbete: Förutom den sed-

vanliga prognosen, Konjunkturbarometern och den miljöekonomiska rapporten pre-

senterades i december en delrapport i utredningen av den sänkta restaurang- och cate-

ringmomsen. Veckan därpå publicerade vi en litteraturöversikt över forskningen kring 

hur tillväxt och sysselsättning påverkas av FoU, utbildning och investeringar i infra-

struktur och kort före jul offentliggjordes en utredning av bolagsskatteeffekter. 

Inom administrationen sjösattes under året en ny processbaserad arkivredovisning. 

Den nya redovisningen innehåller en struktur med klassificering av interna och exter-

na processer och en dokumenthanteringsplan som följer reglerna i den nu rådande 

arkivlagen.  

Möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare med rätt utbildning är nödvändigt 

för att upprätthålla en jämn och hög kvalitet i verksamheten. Konjunkturinstitutets 

personal är eftertraktad på arbetsmarknaden – och omsätts förhållandevis snabbt – 

vilket ställer krav på vår kompetensförsörjning. Under 2013 togs genom olika aktivite-

ter ytterligare steg för att profilera institutet som en attraktiv arbetsgivare för framför 

allt forskarutbildade nationalekonomer. 

Myndighetstemat för året – projektledning – har bland annat resulterat i att processer-

na för egna projekt har utvecklats, att flera medarbetare har genomgått projektledarut-

bildning och att en filmproducent bjöds in till den årliga personaldagen för att berätta 

om filmskapande ur ett projektledarperspektiv. 

Konjunkturinstitutet producerar varje år ett antal rapporter som är av stort intresse för 

såväl media och allmänhet som för beslutsfattare och finansinstitut. Vår webbplats är 

ett nav för alla som vill ta del av vår samlade produktion med underlag till utfall och 

beräkningar. Ett viktigt steg för ökad tillgänglighet till vår statistik togs när alla tidsse-

rier från Konjunkturbarometern samlades i en databas på webben.  
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1.1 Kostnader och intäkter 

Av tabell 1 framgår verksamhetens kostnader och intäkter de senaste tre åren enligt 

resultaträkningen. Övriga intäkter, det vill säga intäkter vid sidan av anslaget, har 

minskat inom prognosverksamheten och, framför allt, inom den miljöekonomiska 

verksamheten.  

Tabell 1 Kostnader och intäkter, uppdelade på prognosverksamhet (inklusive 

barometerverksamhet) och miljöekonomisk verksamhet 

Tusental kronor 

 2011 2012 2013 

Prognosverksamhet    

Kostnader 52 589 52 878 53 439 

Intäkter, anslag 47 035 46 401 48 147 

Intäkter, övrigt 6 151 5 820 5 505 

Miljöekonomisk verksamhet    

Kostnader 7 139 8 911 9 132 

Intäkter, anslag 4 752 8 407 9 128 

Intäkter, övrigt 1 943 887 8 

Totala kostnader och intäkter    

Kostnader 59 728 61 789 62 571 

Intäkter, anslag 51 787 54 808 57 275 

Intäkter, övrigt 8 094 6 707 5 513 

 

Fördelningen av verksamhetens kostnader åren 2011–2013 visas i tabell 2.  

Tabell 2 Verksamhetens kostnader som fördelad andel av total kostnad åren 
2011–2013 

Tusental kronor och procent 

 2011 2012 2013 

Kostnader för personal 45 387 76,0 47 389 76,7 47 794 76,4 

Kostnader för lokaler 6 561 11,0 6 343 10,3 6 583 10,5 

Övriga driftkostnader 7 258 12,2 7 495 12,1 7 703 12,3 

Finansiella kostnader 17 0,0 18 0,0 9 0,0 

Avskrivningar och nedskrivningar 506 0,8 544 0,9 482 0,8 

Summa 59 729 100 61 789 100 62 571 100 

 

I kostnaderna för lokaler samt övriga driftkostnader ingår hyreskostnader och drift-

kostnader för Finanspolitiska rådet och dess kansli på fem personer. Vi hyr ut delar av 

lokalerna till rådet och har intäkter för detta. Finanspolitiska rådet köper administrativt 

stöd och it-stöd av Konjunkturinstitutet. Vi svarar också för inköp av kontorsmaterial, 

datorer och telefoner till dem, vilket belastar de totala driftkostnaderna. Intäkterna 

redovisas i tabell 1, under posten Intäkter, övrigt. 
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1.2 Kärnverksamhetens tre delar 

Konjunkturinstitutets kärnverksamhet består av tre delar: prognos, miljöekonomi och 

konjunkturbarometer.  

I prognosverksamheten ingår, förutom prognoser, också analyser, forskning samt 

modell- och metodutveckling. Inom området miljöekonomi bedriver vi forskning och 

analysarbete, utför uppdrag från regeringen och andra myndigheter och utvecklar 

modeller. Vår årliga statistikproduktion omfattar tolv utgåvor av Konjunkturbarome-

tern som består av undersökningarna företagsbarometern och hushållsbarometern. 

I tabellerna 3 och 4 redovisas antalet prestationer (volym) och kostnader jämfört med 

tidigare år under rubrikerna Konjunkturanalyser, Miljöekonomiska analyser, Modell- 

och metodutveckling, Övriga regeringsuppdrag samt Remisser.  

Samma fördelning gäller för prognosverksamheten och för den miljöekonomiska 

verksamheten. I kostnader för Konjunkturbarometern ingår kostnader för enkät till 

hushållen som utförs av ett externt företag, vilket redovisas sedan 2012.   

I tabell 3 redovisas kostnader och volymer (antal publikationer) för olika prestationer 

framtagna inom prognosavdelningen och Konjunkturbarometern. Volymerna 

fördelas på prestationer enligt följande principer1: 

 

 Konjunkturläget och alla fördjupningar i Konjunkturläget redovisas under 

Konjunkturanalyser. 

 Specialstudier och fördjupnings-pm som har producerats endast med an-

ledning av särskilt nämnda mål, återrapporteringskrav eller uppdrag i re-

gleringsbrevet redovisas under Övriga regeringsuppdrag. Här redovisas 

också Lönebildningsrapporten och dess fördjupningar. 

 Specialstudier och fördjupnings-pm som inte har producerats endast med 

anledning av särskilt nämnda mål, återrapporteringskrav eller uppdrag i 

regleringsbrevet och som avser modell- och metodutveckling redovisas 

under Modell- och metodutveckling. 

 Övriga specialstudier och fördjupnings-pm redovisas under Konjunktur-

analyser. 

 Working paper redovisas normalt under Modell- och metodutveckling 

(även om resultaten används i exempelvis Lönebildningsrapporten). Ett 

working paper som har producerats endast med anledning av särskilt 

nämnda mål, återrapporteringskrav eller uppdrag i regleringsbrevet redo-

visas dock normalt under Övriga regeringsuppdrag. 

 De remisser som vi redovisat synpunkter på återfinns under tabellrubri-

ken Remisser. I de fall två enheter eller avdelningar har arbetat med ett 

remissvar redovisas en halv prestation för vardera avdelningen eller en-

                                                      

1 Konjunkturinstitutets regleringsbrev har ändrats betydligt under 2013, varvid bland annat vissa uppgifter 

flyttats över från regleringsbrevet till instruktionen. Principerna för fördelning av volymer på prestationer för 

2013 utgår dock från det regleringsbrev regeringen beslutade den 14 februari 2013 eftersom tidsredovisningen 

under hela 2013 har baserats på det regleringsbrevet. 
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heten. En fullständig förteckning över samtliga remisser som vi har be-

svarat återfinns i bilaga 2, Publicerat under året. 

 Konjunkturbarometern, med företagens och hushållens syn på den 

svenska ekonomin, publiceras varje månad. 

 

Tabell 3 Kostnader fördelade på prestationer för prognosavdelningen och 
Konjunkturbarometern 

Antal publikationer och tusental kronor 

 2011 2012 2013 

 Volym Kostnad Volym Kostnad Volym Kostnad 

Konjunkturanalyser 21 33 755 28 29 957 20 33 083 

Modell- och metodutveckling  1 4 760 3 4 876 5 2 402 

Övriga regeringsuppdrag 3 3 879 6,5 7 365 11 7 450 

Remisser 9 433 6 249 12 317 

Konjunkturbarometer 12 6 952 12 7 308 12 7 041 

 

Volym i form av antal rapporter och fördjupningar är naturligtvis ett prestationsmått 

med stora begränsningar. För att belysa kvaliteten i produktionen måste komplette-

rande information användas. Vissa kvalitetsaspekter belyses i avsnitt 2.2, där progno-

sernas precision diskuteras.  

I tabell 4 redovisas kostnader och volymer (antal publikationer) för olika prestationer 

framtagna inom den miljöekonomiska verksamheten. 

 

Volymerna fördelas på prestationer enligt följande principer2: 

 

 Årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik och alla fördjupningar i den rap-

porten redovisas under Övriga regeringsuppdrag. 

 Specialstudier och fördjupnings-pm som har producerats endast med anled-

ning av särskilt nämnda mål, återrapporteringskrav eller uppdrag i reglerings-

brevet redovisas under Övriga regeringsuppdrag. 

 Working paper, specialstudier, fördjupnings-pm och interna pm som inte har 

producerats endast med anledning av särskilt nämnda mål, återrapporte-

ringskrav eller uppdrag i regleringsbrevet och som avser miljöekonomisk ana-

lys, inklusive forskning avsedd för vetenskaplig publicering och vetenskapliga 

artiklar och debattartiklar, redovisas under Miljöekonomiska analyser. 

 Working paper, specialstudier, fördjupnings- pm och interna pm som inte har 

producerats endast med anledning av särskilt nämnda mål, återrapporte-

ringskrav eller uppdrag i regleringsbrevet och som avser modell- och metod-

utveckling, inklusive forskning avsedd för vetenskaplig publicering och veten-

skapliga artiklar, redovisas under Modell- och metodutveckling. 

                                                      

2 Konjunkturinstitutets regleringsbrev har ändrats betydligt under 2013, varvid bland annat vissa uppgifter 

flyttats över från regleringsbrevet till instruktionen. Priniciperna för fördelning av volymer på prestationer för 

2013 utgår dock från det regleringsbrev regeringen beslutade den 14 februari 2013 eftersom tidsredovisningen 

under hela 2013 har baserats på det regleringsbrevet. 
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Tabell 4 Kostnader fördelade på prestationer för miljöekonomiska verksamheten 

Antal publikationer och tusental kronor 

 2011 2012 2013 

 Volym Kostnad Volym Kostnad Volym Kostnad 

Miljöekonomiska analyser  10 5 042 5 3 132 8 255 

Modell- och metodutveckling  3 1 210 1 433 2 613 

Övriga regeringsuppdrag 0 168 10,5 5 305 10 8 132 

Remisser 5 303 1,5 41 9 132 

1.3 Avgiftsfinansierad verksamhet 

Den avgiftsfinansierade verksamheten har under 2013 bland annat omfattat följande 

uppdrag: 

 Åt Finanspolitiska rådet har vi kartlagt den offentliga sektorns finansiella 

ställning, dess fördelning på olika tillgångsslag och avkastningen på finansiella 

tillgångar i offentlig sektor. 

 Till Pensionsmyndigheten har vi fyra gånger uppdaterat prognosen över in-

komsterna i inkomstmåttet. 

 Vi har, liksom under flera tidigare år, bistått Finanspolitiska rådet med admi-

nistrativt stöd och Arbetsgivarverket med vaktmästeritjänster.  

 Leveranser av data till externa användare har varit ett återkommande uppdrag.  

 Till Strålsäkerhetsmyndigheten har vi gjort uppdaterade och fördjupade ana-

lyser av olika ekonomiska faktorer i kostnadsberäkningar.  

Tabell 5 Avgiftsbelagd verksamhet 

Tusental kronor 

 Ingående 

saldo 

2012-01-01 

Utfall 

 

2012 

Intäkter 

 

2013 

Kostnader 

 

2013 

Ingående 

saldo  

2014-01-01 

Försäljning av statistik och 

statistiktjänster 

1 770 −366 236 −150 1 490 

Expertuppdrag 553 22 1 605 −1 534 646 

Användarstöd och kurser −99 71 239 −180 31 

Summa 2 224 −273 2 080 −1 864 2 167 

 

ERSÄTTNINGSKRAV FRÅN ENSKILD KUND 

Ett tidigare krav på retroaktiv ersättning från en kund som köper data av Konjunktur-

institutet avslogs den 22 januari 2013 av Justitiekanslern, som har handlagt ärendet. 

Kunden gick därefter vidare med sitt klagomål till Europeiska kommissionen, som i 

sin tur vände sig till den svenska regeringen. Dit har Konjunkturinstitutet levererat 

efterfrågade underlag. I november meddelades att kommissionen accepterar det in-

komna svaret och väljer att inte ta upp ärendet. 
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1.4 Så når vi ut 

Konjunkturinstitutet jobbar aktivt med att sprida och tillgängliggöra prognoser, forsk-

ning och analyser. Det gör vi genom publikationer, seminarier och presentationer, 

samt genom presskonferenser och täta kontakter med media. 

PUBLIKATIONER 

Under 2013 publicerades fyra utgåvor av prognosrapporten Konjunkturläget – i mars, 

juni, augusti och december. Den årliga lönebildningsrapporten publicerades i oktober. 

I december publicerades för andra året en miljöekonomisk rapport om de samhällse-

konomiska aspekterna av klimat- och miljöpolitiken.  

Konjunkturbarometern, som undersöker företagens och hushållens syn på den egna 

och den svenska ekonomin, publicerades i slutet av varje månad, totalt tolv gånger 

under året. Fyra av de tolv utgåvorna är så kallade kvartalsbarometrar som innehåller 

en utvidgad frågedel. Dessa publicerades i januari, april, juli och oktober.  

Utöver de fyra serierna ovan har publicering av regeringsuppdrag gjorts i rapportseri-

erna Specialstudier och Fördjupnings-pm medan forskningsrapporter har publicerats i 

serien Working paper. Varje utgåva av Konjunkturläget har innehållit ett varierande 

antal fördjupningsavsnitt inom områden som varit särskilt aktuella och relevanta att 

belysa. 

I bilaga 2 ”Publicerat under året” finns en lista med samtliga publikationer som har 

getts ut av Konjunkturinstitutet under 2013. 

Vi arbetar aktivt med att öka spridningen av analyserna och med att förbättra pedago-

giken och språket i våra publikationer. Många av dem finns i tryckt version och alla 

kan hämtas på vår webbplats. Delar av materialet översätts även till engelska. 

Prognoser och analyser skickas också till centrala målgrupper som riksdag, regering, 

svenska och internationella analysinstitut, massmedier samt till prenumeranter inom 

privat och offentlig sektor. 

PRESENTATIONER, PRESSKONFERENSER OCH SEMINARIER 

Under 2013 har vi arrangerat tio presskonferenser i våra egna lokaler och ett större 

seminarium på Rosenbad, med drygt 80 deltagare, då vi presenterade den årliga miljö-

ekonomiska rapporten.  

Presskonferenser hålls normalt i samband med publicering av Konjunkturläget, Löne-

bildningsrapporten och kvartalsbarometrarna. På presskonferenserna medverkar van-

ligtvis ekonomiskribenter från de större dagstidningarna, ledarskribenter och flera 

nyhetsbyråer. Radio och teve, främst SR, SVT och TV4 brukar också delta. Presskon-

ferensen för Konjunkturläget i december filmades i sin helhet och sändes direkt i SVT. 

Alla presskonferenser filmas också för att publiceras i efterhand i Konjunkturinstitu-

tets Youtube-kanal. 
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Efter varje publicering av Konjunkturläget och Lönebildningsrapporten har represen-

tanter från berörda myndigheteter, departement, organisationer och företag bjudits in 

till så kallade analytikerträffar, där särskilda presentationer av rapporterna har gjorts.  

Förutom vid evenemangen hos Konjunkturinstitutet har prognoser och andra rappor-

ter presenterats vid ett antal externa konferenser och seminarier. 

KONJUNKTURINSTITUTET I MEDIA 

Konjunkturinstitutet är en välbevakad och synlig myndighet som i sin expertroll ofta 

framträder i media. Vid sidan av rapporterandet från våra presskonferenser refereras 

ofta till våra analyser och bedömningar i frågor som rör svensk ekonomisk politik. 

Våra medarbetare har under 2013 vid flera tillfällen intervjuats till nyhetssändningar i 

SVT, TV4 och Sveriges Radio och flitigt citerats av nyhetsbyråer, dags- och affärs-

press. 

WEBBPLATSEN NAV FÖR DJUPARE INFORMATION 

I takt med att vi övergår från att framställa tryckta rapporter till att publicera en större 

andel publikationer i enbart elektronisk form ökar kraven på att Konjunkturinstitutets 

webbplats, konj.se är tillgänglig och besökarvänlig. Statistik över webbplatsbesök visar 

att webbplatsen under 2013 hade drygt 500 000 sidvisningar fördelade på knappt 

200 000 besök. Det innebär en sammanlagd trafikökning med runt 10 procent jämfört 

med året innan. 

För att utveckla kontaktytorna mot vår målgrupp och den intresserade allmänheten är 

vi aktiva i flera sociala mediekanaler. På Linkedin berättar vi om rekryteringar och 

aktiviteter som är kopplade till vår kompetensförsörjning. På Slideshare delar vi pre-

sentationer i webbformat, för den som saknar nödvändiga program eller inte vill ladda 

ner filer till sin dator. Som tidigare nämnts så filmas alla presskonferenser numera i sin 

helhet för att även den som inte fysiskt kan närvara i efterhand ska kunna ta del av 

vad som sägs. Filmerna publiceras i Konjunkturinstitutets Youtube-kanal, som 

startades under 2013.  

En viss efterfrågan finns också på historiska beräkningsunderlag. För att göra det 

lättare att följa upp och utvärdera våra prognoser publicerar vi på webbplatsen numera 

statistikunderlag från prognoser gjorda ett antal år bakåt i tiden.  

En annan tillgänglighetsförbättring är att historiska tidsserier för Konjunkturbarome-

tern sedan oktober 2013 publiceras i en databas på webben. Läs mer om det i avsnitt 

4.2. 

1.5 Statistikutveckling 

Att bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistiken är ett viktigt arbete för Kon-

junkturinstitutet. Dels är detta ett av målen i vårt regleringsbrev, dels är ekonomisk 

statistik av hög kvalitet en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna uppnå andra 

centrala mål för verksamheten.  

http://www.linkedin.com/company/konjunkturinstitutet
https://www.slideshare.net/Konjunkturinstitutet
http://www.youtube.com/Konjunkturinstitutet
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En viktig del av vårt bidrag till kvalitetsarbetet är den löpande diskussionen mellan 

Konjunkturinstitutet och olika statistikproducenter, som ingår i själva prognos- och 

analysarbetet.  

ANVÄNDARRÅD, NÄMNDER OCH REFERENSGRUPPER 

Under 2013 har vi deltagit aktivt i ett antal grupper i syfte att utveckla den ekonomiska 

statistikens kvalitet och för att bidra till att relevant statistik samlas in. Bland de per-

manenta grupper vid Statistiska centralbyrån (SCB) där vi har deltagit under året finns 

Användarrådet för ekonomisk statistik, Användarrådet för arbetsmarknadsstatistik, 

Användarrådet för statistik över miljö och miljöräkenskaper, Nämnden för konsu-

mentprisindex och Nämnden för nationalräkenskaper och arbetskraftsundersökning. 

Konjunkturinstitutet deltar också ofta i referensgrupper för utvecklingsprojekt, olika 

möten för diskussioner om statistikutveckling samt informella diskussioner med sta-

tistikproducenter och statistikanvändare. Under 2013 påbörjade vi ett projekt där revi-

deringar i nationalräkenskapsdata studeras. I samband med att ett första seminarium i 

ämnet hölls i oktober bjöds representanter från SCB in för att diskutera problem och 

möjligheter samt ge synpunkter på analysen. 

EGEN STATISTIKUTVECKLING 

Konjunkturinstitutet bidrar vidare till måluppfyllelsen genom eget utvecklingsarbete. 

Bland annat beräknar och publicerar vi löpande ett så kallat konjunkturjusterat mått på 

den offentliga sektorns finansiella sparande, ett produktionsgap och vikter för växel-

kursindexet KIX. Dessa mått är centrala vid bedömningen av utvecklingen av finans-  

respektive penningpolitiken.  

Vi är också statistikansvarig myndighet för undersökningen Konjunkturbarometern 

hushåll (Hushållens inköpsplaner) som ingår i Sveriges officiella statistik. Mot bak-

grund av den finansiella krisen har Konjunkturbarometern sedan 2009 utökats med 

fler frågor. Vi har dels frågat om företagens finansieringssituation, dels om hushållens 

förväntningar på utvecklingen av löner och bostadsräntor.  

Att komplettera den permanenta frågeuppsättningen i Konjunkturbarometern med 

fler frågor under en begränsad tid är ett sätt att öka den ekonomiska statistikens an-

vändbarhet som underlag för prognoser, analyser och beslut. Mer om Konjunkturba-

rometern i kapitel 4. 
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2 Prognoser och ekonomiska analyser 

Konjunkturinstitutet har i uppdrag att göra tillförlitliga prognoser för den makro-

ekonomiska utvecklingen som kan användas som beslutsunderlag för den ekonomiska 

politiken. I rapportserien Konjunkturläget publicerar vi fyra gånger per år våra pro-

gnoser för svensk och internationell ekonomi. I rapporterna motiveras och beskrivs 

prognoserna ingående. 

Vi kommunicerar även våra prognoser och analyser till allmänheten på andra sätt. 

Exempelvis presenteras resultaten av vårt arbete för andra myndigheter, riksdag och 

departement. Varje år besöker vi – eller tar emot besökare från – internationella orga-

nisationer, finansiella marknader, utländska institutioner och ambassader, universitet 

och media. Dessutom tillkommer närmast dagliga telefonsamtal från intresserad all-

mänhet och media. 

Vi har också i uppdrag att analysera finans- och penningpolitiken. För att fullgöra 

uppdragen följer vi den vetenskapliga diskussionen inom dessa områden och bedriver 

forskning för att utveckla analys- och prognosmetoderna. 

2.1 Konjunkturläget 

Rapporten Konjunkturläget har under 2013 följt samma struktur som föregående år. 

Några mindre justeringar har dock gjorts. Bland annat ligger alla fördjupningar sist i 

rapporten för att de ska bli lättare att hitta. Dessutom har prognoshorisonten i kapitlet 

om de offentliga finanserna förlängts för att bättre kunna åskådliggöra hur olika bud-

getpolitiska mål uppfylls i prognosen. 

Utöver det återkommande prognosmaterialet har Konjunkturläget innehållit 16 för-

djupningar (se bilaga 2). 

Varje gång vi publicerar Konjunkturläget publicerar vi också kompletterande material 

på vår webbplats. Där återfinns datafiler med längre tidsserier för ett stort antal vari-

abler, data till de diagram som finns med i den aktuella rapporten och medelfristiga 

prognoser med tioårig prognoshorisont. Där finns också presentationsmaterial från 

våra presskonferenser. Läs mer om hur vi når ut med vår verksamhet i avsnitt 1.4. 

Dessutom publicerar vi på webbplatsen en jämförande översikt över prognoser från 

ett antal olika prognosinstitut – däribland Konjunkturinstitutet och regeringen – som 

uppdateras varje gång något av instituten publicerar en ny prognos. 

VÅRA PROGNOSER FÖR 2013 

I detta avsnitt beskrivs prognoserna för 2013 i de åtta utgåvor av Konjunkturläget som 

publicerats under åren 2012–2013.  
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BNP-tillväxten 2013 blev svagare än i de tre första prognoserna från 2012 (se tabell 

6).3 Mot slutet av 2012 föll BNP-tillväxten i både Sverige och våra viktigaste handels-

partners. Samtidigt sjönk de flesta indikatorer på hushållens och företagens tillförsikt i 

både Sverige och omvärlden. BNP-prognosen för 2013 reviderades ner i december 

2012 till ca 1 procent, vilket hittills har varit en träffsäker prognos. 

Trots att BNP-tillväxten blev svagare än väntat blev samtidigt sysselsättningen star-

kare. Baksidan på detta mynt är att produktivitetstillväxten blev svagare. Prognoserna 

för produktivitetstillväxten i näringslivet reviderades ner successivt, med undantag för 

juni 2013 då prognosen höjdes påtagligt. Det berodde delvis på starka utfall för första 

kvartalet 2013 i nationalräkenskaperna som senare reviderades ner. Samtidigt som 

sysselsättningen ökade starkare än väntat ökade även arbetskraften starkare så att pro-

gnosen för arbetslösheten varit relativt träffsäker under hela perioden. 

Flera olika faktorer har bidragit till att prognosen för det offentligfinansiella sparandet 

2013 har reviderats ner från ett litet överskott till ett underskott på drygt 1 procent av 

BNP. De viktigaste förklaringarna är ökade utgifter för ohälsa, en mer expansiv fi-

nanspolitik med större skattesänkningar än väntat och något svagare BNP-tillväxt.   

Tabell 6 Konjunkturinstitutets prognoser för 2013 

Årlig procentuell förändring och årsgenomsnitt 

 Mars 

2012 

Juni 

2012 

Aug 

2012 

Dec 

2012 

Mars 

2013 

Juni 

2013 

Aug 

2013 

Dec 

2013 

Utfall 

 

BNP 2,5 2,3 1,8 0,8 1,3 1,5 1,1 1,0 – 

Bytesbalans1 6,8 6,4 6,5 6,4 6,2 6,3 6,0 6,2 – 

Offentligt finansiellt sparande1 0,2 –0,2 –0,4 –1,2 –1,4 –1,5 –1,3 −1,2 – 

Sysselsättning 0,6 0,4 0,0 -0,1 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 

Arbetslöshet2 7,7 7,6 7,9 8,3 8,2 8,3 8,0 8,0 8,0 

Timlön 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 – 

Produktivitet i näringslivet 2,3 2,5 1,9 1,5 1,3 2,3 1,2 0,7 – 

KPI 1,4 1,4 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 −0,1 −0,1 

KPIF 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 

Reporänta, årsslut 1,50 1,50 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 

Tioårig statsobligationsränta 2,7 2,5 2,4 2,0 2,3 1,8 2,1 2,1 2,1 

Kronindex (KIX) 105,5 106,4 103,4 105,0 101,7 102,8 102,7 103,0 103,0 

1 Procent av BNP.  

2 Procent av arbetskraften. 

Anm.: I utfallskolumnen redovisas utfall publicerade i januari 2014. För variabler markerade med streck i 

utfallskolumnen finns ännu inget utfall för 2013. 

Källor: SCB, Medlingsinstitutet, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. 

Löneutvecklingen har blivit marginellt lägre än förväntat. Inflationen har varit lägre 

under 2013 än vad som förutsågs i prognoserna som publicerades fram till och med 

augusti 2012. Det beror delvis på en något starkare växelkurs än väntat, men även 

                                                      

3 Det bör noteras att utfall för nationalräkenskaper och lönestatistik i dagsläget bara finns tillgängligt till och 

med tredje kvartalet 2013. Där utfall saknas kommenteras i detta avsnitt avvikelser från decemberprognosen 

som betraktas som en god indikator på utfallet. 
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inhemska tjänstepriser har utvecklats svagare vilket kan hänga samman med den mar-

ginellt lägre löneökningstakten. 

För 2013 finns utfall endast för ungefär hälften av variablerna i tabell 6. En fullständig 

analys av prognosernas träffsäkerhet redovisas i Konjunkturläget i mars 2014. Vår 

preliminära bedömning är att prognoserna för 2013 generellt sett har varit träffsäkra. 

Undantaget är bland annat sysselsättningen som har utvecklats starkare än väntat.  

2.2 Prognosprecision och avvikelseanalys 

PROGNOSFELSANALYS 

Varje år innehåller marsutgåvan av Konjunkturläget ett särskilt kapitel där vi jämför 

våra prognoser med andra instituts och regeringens prognoser. Analysen i Konjunk-

turläget mars 2013 avsåg både prognoser för 2012 och de genomsnittliga prognos-

avvikelserna för 1997–2012. 

När man analyserar prognosprecision måste man ta hänsyn till hur svårt det är att göra 

prognoser. Vissa variabler är svårare att prognostisera och utvecklingen vissa år är 

svårare att förutse än utvecklingen andra år. Dessa problem kan till viss del hanteras 

genom att man studerar genomsnittlig prognosprecision under flera år och genom att 

jämföra med andra prognosinstitut. 

Konjunkturinstitutet överskattade styrkan i den realekonomiska utvecklingen 2012 i 

de tre första prognoserna 2011. Men medelabsolutfelet för BNP-tillväxten 2012 var 

mindre än eller lika med genomsnittet för 1997–2012 för både Konjunkturinstitutets, 

regeringens och medelvärdet av övriga prognosinstituts prognoser, vilket antyder att 

prognosförutsättningarna var bättre 2012 (se tabell 7). Konjunkturinstitutets precision 

var något bättre än regeringens, men likvärdig med ett genomsnitt av övriga pro-

gnosmakares.  

Prognosfelen för arbetslösheten ger samma bild, se tabell 7. Arbetslösheten 2012 blev 

något högre än prognostiserat, men prognoserna hade ändå lägre medelabsolutfel än 

genomsnittligt under perioden 1997–2012. Konjunkturinstitutet hade marginellt bättre 

prognosprecision för arbetslösheten 2012 än regeringen och ett genomsnitt för övriga 

prognosmakare.  

Konjunkturinstitutets inflationsprognoser för 2012 hade något högre medelabsolutfel 

än regeringens men något lägre än genomsnittet för övriga prognosmakare, se tabell 7. 

Jämfört med perioden 1997–2012 var prognosprecisionen något sämre för de flesta 

prognosmakare, regeringen undantagen. Det förklaras främst av att reporäntan ovän-

tat sänktes i stället för att höjas vilket drev ner bostadsräntorna i KPI. 
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Tabell 7 Genomsnittliga absoluta prognosfel för 2012 samt 1997–2012 

Procentenheter 

  2012   1997–2012  

 KI  Regeringen   Medelvärde1 KI  Regeringen   Medelvärde1 

BNP-tillväxt 0,8 1,2 0,8 1,1 1,2 1,2 

Arbetslöshet 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 

KPI-inflation 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 

1 Anger medelvärdet av genomsnittliga absoluta prognosfel från åtta svenska prognosinstitut (exklusive 

Konjunkturinstitutet och regeringen), se Konjunkturläget mars 2013, tabell 55 respektive tabell 57. ESV ingår 

här inte i medelvärdet eftersom data inte finns för hela perioden 1997–2012.  

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Det är vanskligt att utvärdera prognosernas tillförlitlighet baserat på precisionen ett 

enskilt år. Prognosfelen påverkas i stor utsträckning av slumpartade faktorer. Sett över 

en längre period, 1997–2012, har Konjunkturinstitutets och regeringens prognoser i 

det närmaste samma precision som genomsnittet för övriga prognosinstitut, se ta-

bell 7.  

2.3 Dokumentation av prognosmetoderna 

Prognosmetoderna dokumenteras på flera olika sätt. När vi utvecklar nya modeller 

eller när befintliga modeller genomgår större revideringar beskriver vi utvecklingsar-

betet i interna seminarieunderlag, interna pm eller externt publicerade working paper. 

De modeller och beräkningsrutiner som används i prognosproduktionen dokumente-

ras i instruktioner för respektive prognosområde. Dessa dokumentationer uppdateras 

löpande av respektive områdesansvarig.  

2.4 Analyser av finans- och penningpolitiken  

Konjunkturinstitutet bedömer löpande finanspolitikens inriktning, det vill säga finans-

politikens effekter på resursutnyttjandet i ekonomin. Vi följer också upp hur finanspo-

litiken förhåller sig till dels reglerna i det finanspolitiska ramverket, dels EU:s stabili-

tets- och tillväxtpakt. En del i denna analys är att beräkna det så kallade reformut-

rymmet.4 I Konjunkturläget mars 2013 publicerade vi två längre fördjupningar av hur 

vi beräknar och bedömer reformutrymmet samt hur väl regeringen uppfyller över-

skottsmålet för de offentliga finanserna. 

Vi gör återkommande bedömningar av penningpolitiken med utgångspunkt i våra 

prognoser för svensk ekonomi. Prognoser för reporäntan och analyser av hur pen-

ningpolitiken förhåller sig till inflationsmålet och målet om ett stabilt resursutnyttjande 

redovisas i Konjunkturläget. 

                                                      

4 Under 2013 ändrade regeringen namn på begreppet reformutrymme till budgetutrymme. Konjunkturinstitutet 

gjorde samma ändring av terminologi från och med rapporten Konjunkturläget december 2013. 
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För att makroprognoserna ska bli så träffsäkra som möjligt gör Konjunkturinstitutet 

prognoser över framtida (ännu ej fattade) finanspolitiska beslut. Regeringen och Eko-

nomistyrningsverket baserar sina makroprognoser endast på fattade (ej framtida) fi-

nanspolitiska beslut. För att kunna jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinsti-

tutet, regeringen och Ekonomistyrningsverket har vi tagit fram en modellbaserad me-

tod för att justera vår makroprognos till att endast baseras på fattade finanspolitiska 

beslut. Metoden innebär att de makroekonomiska effekterna av de framtida finanspo-

litiska besluten som ingår i Konjunkturinstitutets prognos beräknas. Resultaten av 

beräkningarna med en ”alternativ finanspolitik” publiceras på vår webbplats vid varje 

prognostillfälle. 

2.5 Analyser av de offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet 

Vi genomför numera årligen långsiktiga framskrivningar av de offentliga finanserna 

och bedömer i samband med detta finansernas långsiktiga hållbarhet. Beräkningarna 

för 2013 avrapporterades den 6 mars 2013 i Fördjupnings-pm nr 20 ”Konjunkturinsti-

tutets beräkning av långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna”.  

Rapporten baseras på ett långsiktigt makroekonomiskt scenario till och med 2060 som 

tagits fram med hjälp av vårt modellverktyg KAVEL (se bilaga 1, Centrala modeller i 

verksamheten). I huvudscenariot, med ett bibehållet offentligt åtagande på 2013 års 

nivå, är de offentliga finanserna hållbara. Beräkningarna indikerar att skatterna kan 

sänkas permanent med 1,1 procent av BNP från och med 2015. Det skulle dock inne-

bära att den offentliga sektorns finansiella nettoförmögenhet skulle falla från dagens 

nivå på ca 15 procent av BNP till en nettoskuld på 15 procent av BNP 2040. Därefter 

stabiliseras skulden på denna nivå, men det är inte lämpligt att redan 2015 inteckna 

denna mycket osäkra framtida utveckling genom att sänka skatterna. 

2.6 Modellutveckling 

En kortfattad beskrivning av de större modeller som används i prognosverksamheten 

återfinns i bilaga 1. 

KIMOD 

KIMOD är en av Konjunkturinstitutets två stora allmänjämviktsmodeller. Under 

2011–2012 utvecklades en kvartalsversion av modellen som, efter tester och imple-

mentering i prognosmiljön i början av 2013, sedan mars 2013 används regelbundet i 

prognosarbetet. Det har möjliggjort att effekter av såväl penning- som finanspolitik nu 

kan analyseras på kvartalsfrekvens. Det är en fördel både i prognosarbetet (som sker 

med kvartalsdata) och för att kunna jämföra effekter med modeller som används in-

ternationellt, vilka oftast är kvartalsbaserade. 

Ett penning- och finanspolitiskt projekt har löpt inom ramen för modellarbetet under 

året. Delresultat har presenterats vid interna seminarier. En Excelbaserad plattform 

har tagits fram som möjliggör för icke-modellanvändare att på ett enkelt sätt beräkna 
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effekter av alternativ penningpolitik. Kvartalsversionen av KIMOD med uppdaterade 

effekter av finanspolitik användes för första gången i en fördjupning i Konjunkturläget 

i juni där effekter av en alternativ finanspolitik redovisades. 

I det fortlöpande arbetet med att öka modellens användarvänlighet har den tillhörande 

användarmanualen (”UserGuide”) reviderats, bland annat med hänsyn till den färdig-

ställda kvartalsversionen. Därutöver har en anvisning (”Lathund”) tagits fram som 

kortfattat beskriver de olika stegen som behövs för att beräkna kvartalsprognoser med 

modellen. Ett arbete har också påbörjats för att flytta in- och utdatahantering från 

programvaran Aremos till Eviews, vilket väntas göra beräkningarna både snabbare och 

säkrare. 

NYTT PAKET FÖR KORTSIKTSPROGNOSER 

Under 2013 har ett modellpaket för kortsiktprognoser (nowcasting) baserade på data 

från Konjunkturbarometern utvecklats. Detta tillämpas i dag i första hand för BNP 

och näringslivets investeringar. Modellernas prognosförmåga har utvärderats i en si-

mulerad prognosövning med realtidsdata. Paketet har dokumenterats i en vetenskaplig 

artikel (publicerad i januari 2014) och i ett working paper (nr 130 ” Survey Data and 

Short-Term Forecasts of Swedish GDP Growth”). 

MODELLSTÖD FÖR INTERNATIONELLA PROGNOSER 

Arbetet med att skatta kortsiktsindikatormodeller för BNP-tillväxten i andra länder 

fortsatte 2013. Inom ramen för prognosutvärderingsprojektet utvärderades modeller-

na mer systematiskt än tidigare. Modellresultaten blev under året mer integrerade i 

prognosprocessen, inklusive i samband med presentationer på prognosmöten. 

2.7 Stöd till Finansdepartementet 

LEVERANSER AV UTFALLS- OCH PROGNOSDATA TILL FINANSDEPARTEMENTET 

Konjunkturinstitutet har under 2013 försett Finansdepartementet med utfalls- och 

prognosdata i form av tidsserier i det gemensamma databasformatet Aremos. I ut-

fallsleveranserna ingår, förutom statistikproducenternas originalserier och bearbet-

ningar, våra bearbetningar av vissa serier. Det rör sig om länkningar, aggregeringar, 

kalenderkorrigeringar och säsongsrensningar i vissa av de fall statistikproducenterna 

inte själva gör dessa bearbetningar. Dessutom har Konjunkturinstitutet levererat en 

utfallsbank anpassad för Finansdepartementets verksamhet i en FIMO-struktur. 

LÖPANDE INFORMATION OM NYA MODELLER OCH RUTINER TILL 

FINANSDEPARTEMENTET 

Konjunkturinstitutet har under 2013 informerat Finansdepartementet i frågor som rör 

utveckling och införande av modeller och rutiner för det löpande arbetet med progno-

ser och medelfristiga kalkyler. Konjunkturinstitutet har under året haft två möten med 

företrädare för Finansdepartementet angående användandet av modellen GPM.  

Programkod i Eviews för det nya paketet för kortsiktprognoser (se avsnitt 2.6) har 

överlämnats till Finansdepartmentet för att kunna användas där.  
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UNDERHÅLL AV MODELLERNA KIMOD, FIMO OCH INPUT-/OUTPUTMODELLEN 

SAMT INFORMATION TILL FINANSDEPARTEMENTET  

Underhållet av modellerna KIMOD, FIMO och input-/outputmodellen IOR utförs 

löpande då modellerna används i analys- och prognosarbetet. Underhållet består bland 

annat i att modellerna anpassas till förändringar av indata, av prognosprocessen och av 

de andra modeller och system som de tre modellerna ska samverka med. Databaser 

och dokumentation uppdateras löpande vid behov.  

När det gäller utveckling och förändring av de tre modellerna informerar Konjunktur-

institutet Finansdepartementet via respektive användarråd.  

Modellen KIMOD 

Dokumentation beträffande implementeringen av kvartalsmodellen har i enlighet med 

regleringsbrevet, uppdrag 2, lämnats till regeringen (se kapitel 5). I samband med detta 

erhöll Finansdepartementet nya modellfiler. Två användarrådsmöten har hållits (april 

respektive november).  

Modellen FIMO 

Dokumentation av den omarbetade modellen har inletts under året. Användar-

rådsmöte hölls i oktober 2013.  

Modellen IOR 

Inget användarrådsmöte har hållits under 2013 då varken Finansdepartementet eller 

Konjunkturinstitutet har sett något behov av detta. 

ANVÄNDARSUPPORT OCH UTBILDNING TILL FINANSDEPARTEMENTET FÖR 

MODELLER OCH PROGRAMVAROR 

Modellen KIMOD 

Konjunkturinstitutet har på en förfrågan bistått Finansdepartementet med användar-

stöd på plats. På Konjunkturinstitutets inbjudan har medarbetare vid Finansdeparte-

mentet vid ett tillfälle deltagit i det praktiska prognosarbetet med KIMOD. Därutöver 

har Finansdepartementet bjudits in till KIMOD-relaterade möten (under och mellan 

prognosomgångar). Finansdepartementet deltog vid ett sådant möte i november.  

Modellen FIMO 

Seminarium om den omarbetade FIMO, där Finansdepartementet deltog, hölls på 

Konjunkturinstitutet 15 februari 2013. 

Modellen IOR 

Ingen användarsupport eller utbildning har getts under 2013 då detta inte efterfrågats 

av Finansdepartementet. 
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Programvarorna Aremos och Eviews 

Utbildningar i Eviews för Finansdepartementets medarbetare har getts den 4 april och 

den 28 oktober. Finansdepartementet inbjöds även till ett utbildningstillfälle i septem-

ber. Vid ett tillfälle har en utbildning i Aremos anordnats, med en deltagare från Fi-

nansdepartementet. 

Modellen EMEC behandlas i avsnitt 3.2. 

2.8 Lönebildningsrapporten 

På uppdrag av regeringen publicerar Konjunkturinstitutet årligen en rapport om de 

samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Efter samråd med Med-

lingsinstitutet om, för arbetsmarknadens parter, lämplig tidpunkt publicerades rappor-

ten den 23 oktober 2013.  

Rapporten bestod av såväl makro- som mikroekonomiska analyser av löner, löneför-

delning, sysselsättning, arbetslöshet och löneskillnader mellan män och kvinnor. Av-

talsrörelsen 2013 analyserades ur ett makroekonomiskt perspektiv där bland annat de 

centralt avtalade lönenivåerna presenterades tillsammans med en prognos för syssel-

sättning och arbetslöshet. 

Konjunkturinstitutets tankeram för jämviktsarbetslösheten utvecklades vidare, bland 

annat genom fördjupad kunskap om vilka faktorer som påverkar löneutvecklingen. 

Lönefördelningens utveckling i Sverige och andra länder samt dess eventuella kopp-

ling till arbetslöshet analyserades utifrån relevant litteratur på området. Dessutom 

presenterades en ny detaljerad empirisk mikroekonomisk analys av lönefördelningens 

utveckling i Sverige, bland annat med separata resultat för män och kvinnor. Rappor-

ten behandlade även löneskillnader mellan män och kvinnor i ett särskilt kapitel. 

2.9 Remisser 

Vi har under 2013 besvarat totalt 19 remisser som berört prognosverksamheten, varav 

en i samarbete med den miljöekonomiska verksamheten. I sju av fallen har vi avstått 

från att lämna några synpunkter. De återstående tolv remisser som berört prognos-

verksamheten, samtliga från regeringen, är:  

 Betänkandet nystartszoner (SOU 2012:50) 

 Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) 

 Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete.  

 Betänkandet En databas för övervakning av och tillsyn över finansmark-

naderna (SOU 2012:79) 

 Betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och 

SCB (SOU 2012:83) 

 Betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 

2013:9) 

 Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 
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 Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtal 

 Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) 

 Betänkandet Budgetramverket – uppfyller det EU:s direktiv? 

 Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken 

 En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) 

Se bilaga 2 för en lista över samtliga remissvar. 

2.10 Informationssäkerhet  

Efter att det särskilda projektet för förbättrad informationssäkerhet i beräkningsar-

betet, Fiber, avslutades 2012 har arbetet med att säkra och effektivisera beräkningarna 

fortsatt, dels i den löpande verksamheten, dels inom ramen för det byte av huvudbe-

räkningsprogramvara som påbörjades under 2012.  

Informationssäkerhetsarbetet i den löpande verksamheten tar sin utgångspunkt i de 

regler och råd som finns i olika interna styrdokument för utformning av beräkningssy-

stem i prognosarbetet. Hur reglerna tillämpas följs återkommande upp. 

Det pågående bytet av huvudberäkningsprogramvara för prognosverksamheten, från 

Aremos till den modernare programvaran Eviews, bedöms i sig medföra att informat-

ionssäkerheten höjs. Dessutom innebär bytet att alla beräkningssystem som ingår i 

prognosproduktionen åter gås igenom och kontrolleras. 

2.11 Samarbete med Ekonomistyrningsverket och 
Riksgäldskontoret 

Under året har vi samarbetat med Ekonomistyrningsverket i frågor som rör myndig-

heternas prognoser, framför allt avseende inkomster i offentlig sektor. Vi har också 

löpande samverkat med Riksgäldskontoret i frågor som rör prognoser över statens 

ränteutgifter och lånebehov. 
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3 Miljöekonomisk verksamhet 

Målet för vår miljöekonomiska verksamhet är att producera samhällsekonomiska ana-

lyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö- och klimatpolitik. Resultatet 

från det arbetet har under 2013 publicerats i en årlig miljöekonomisk rapport – ”Miljö, 

ekonomi och politik” – samt som specialstudier, working paper och som pm. Arbetet 

har också publicerats i två internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Under de senaste åren har den miljöekonomiska verksamhetens förutsättningar änd-

rats. Enhetens resurser har utökats från motsvarande fyra till sju personer och ett 

vetenskapligt råd har knutits till verksamheten, se avsnitt 3.4.  

Arbetsuppgifterna har utökats, bland annat med den årliga rapporten. Under 2013 har 

vi arbetat aktivt med att nå ut med vår verksamhet. Det har bland annat resulterat i ett 

flertal debattartiklar och att den årliga rapporten fick stor medial uppmärksamhet. 

3.1 Forskning och analyser 

Energipolitiken har diskuterats flitigt under året, dels på grund av den nära kopplingen 

till klimatpolitiken men också med anledning av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. 

Hur energipolitiska styrmedel ska utformas var också temat i rapporten ”Miljö, eko-

nomi och politik 2013”.  

Analysen visade bland annat att energiskattens många mål komplicerar styrningen och 

att program för energieffektivisering försvagar skattens prissignal. Elcertifikatsystemet 

är kostnadseffektivt men ytterligare stöd ökar inte elproduktionen utan gör den bara 

dyrare. Rapporten innehöll också en scenarioanalys där effekter på klimatmålet analy-

serades vid olika scenarier för transporternas utveckling.  

Rapporten avslutades med några fördjupningar som behandlar olika utsläppsmått och 

hur sysselsättningen påverkas vid en övergång till ett kolsnålt samhälle. Den publice-

rades och presenterades för ett 80-tal åhörare vid ett seminarium i Rosenbad den 10 

december 2013.  

På uppdrag av regeringen har konsekvenserna av ett begränsat undantag för elintensiv 

industri i elcertifikatsystemet analyserats. Analysen visade att ett borttagande av un-

dantaget på lång sikt främst leder till en omfördelning av inkomster mellan näringsli-

vets branscher, medan effekterna på BNP och hushållens inkomst är försumbara 

(Specialstudie nr 35 ”Vem ska betala för den förnybara elkraften? – Analys av kvot-

plikten”).  

Mot bakgrund av Naturvårdsverkets underlag till färdplan 2050 fick Konjunkturinsti-

tutet i uppdrag av regeringen att analysera samhällsekonomiska kostnader för mins-

kade växthusgasutsläpp för olika utsläppsbanor till 2050. Analysen visade att målet om 

en fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda 

skatter och snabb teknikutveckling (Specialstudie nr 34 ”Från vision till verklighet – 

En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050”). 
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Under året har ett forskningsprojekt, som analyserade om det lönar sig för svensk 

industri att ”gå före” på miljöområdet, slutrapporterats i en internationell vetenskaplig 

tidskrift (Journal of Productivity Analysis, vol. 40:1) och i en arbetsrapport (CERE 

Working paper 2013:4). 

Vi har också bistått Socialdepartementet med en analys av ett förbud mot kommunala 

särkrav (Fördjupnings-pm nr. 21 ”Energieffektivisering och kommunala särkrav – 

kommentarer till konsekvensutredningen”).  

3.2 Modellutveckling  

På uppdrag av regeringen har Konjunkturinstitutets allmänjämviktsmodell EMEC 

förberetts inför analyser till Långtidsutredningen som ska ske under 2014, bland annat 

genom att modellens basår har uppdaterats (Slutrapportering till Finansdepartementet, 

2013).  

På grund av det internationella intresse som har visats för mjuklänkningen mellan 

EMEC-modellen och Chalmers energisystemmodell TIMES har projektet, som slut-

rapporterades 2012, beskrivits på engelska (Working paper nr 133 ”Challenges in Soft-

Linking: The Case of EMEC and TIMES-Sweden”). 

Under 2013 har vi arbetat med en ny modellbeskrivning och analys där modellens 

parametervärden och funktionssätt utvärderas för publicering under 2014. På grund av 

hög personalomsättning har arbetet med att utveckla EMEC för att förbättra repre-

sentationen av elproduktionen försenats. Läs mer om EMEC-modellen i bilaga 1. 

Den 24 april 2013 höll vi en kurs i EMEC-modellen för tjänstemän på Finansdepar-

tementet och SCB.  

3.3 Remisser 

Den miljöekonomiska verksamheten har under året svarat på 25 remisser, varav en i 

samarbete med prognosverksamheten. I 16 fall har vi avstått från att lämna syn-

punkter. I de återstående nio remisserna har synpunkter lämnats:  

 Promemorian med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja 

tröskeleffekter vid nätanslutning.  

 Utredningen Beskattning av mikroproducerad el m.m. 

 Promemorian Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i 

Sverige.  

 Promemorian Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion. 

 Utredningen Goda affärer – en strategi för en hållbar offentlig upphandling. 

 Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av förord-

ning om europeiska miljöräkenskaper. 

 Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektivise-

ringsdirektivet samt Finansdepartementets promemoria Bensin och diesel-

konsumtion i Sverige. 
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 Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel. 

 Naturvårdsverkets rapport Underlag till en färdplan för ett Sverige utan kli-

matutsläpp 2050. 

Samtliga remissvar som har lämnats under året återfinns i bilaga 2. 

3.4 Samrådsgrupper och expertgrupper  

Under 2013 har tre av miljöekonomiska enhetens regeringsuppdrag utförts i eller efter 

samråd med Finansdepartementet och Naturvårdsverket.  

Det vetenskapliga råd som är knutet till myndigheten består av sex forskare från uni-

versiteten, i huvudsak professorer. Av dessa är fyra nationalekonomer, en statsvetare 

och en är naturvetare. Hälften av rådets medlemmar är kvinnor. Rådet har träffats tre 

gånger och bidragit till arbetet med den årliga rapporten genom att lämna synpunkter 

och diskutera rapportutkasten. 

Den miljöekonomiska enheten har under året deltagit i följande samråds- och expert-

grupper till andra myndigheters och utredningars arbeten:  

 Referensgrupp till Sveriges Nationalrapport till FN om klimatarbetet. 

 Referensgrupp till utredningen Fossiloberoende fordonsflotta 2030. 

 Referensgrupp till utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. 

 Referensgrupp till Riksrevisionens granskning av klimatpolitiken. 

 Statistiska centralbyråns användarråd för statistik över miljö och miljö-

räkenskaper. 

 Medlem i betygskommitté till avhandlingar i nationalekonomi vid Umeå Uni-

versitet och Göteborgs universitet. 
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4 Konjunkturbarometer 

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på 

ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge 

snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarome-

tern består av två delar: företag och hushåll. 

I företagsbarometern tillfrågas varje månad drygt 6 000 företag om utvecklingen de 

senaste månaderna, om nuläget samt vad de har för förväntningar på de närmast 

kommande månaderna. Fyra gånger om året genomförs en så kallad kvartalsbarometer 

där enkäterna innehåller fler frågor. 

I hushållsbarometern, som ingår i Sveriges officiella statistik, intervjuas varje månad  

1 500 svenska hushåll. Frågorna handlar om hushållens syn på den egna och den 

svenska ekonomin samt om förväntningar på utvecklingen av bostadsräntor, löner och 

inflation. 

Konjunkturbarometern i Sverige är harmoniserad med övriga EU-länder och delfinan-

sieras av Europeiska kommissionen. Vart fjärde år gör kommissionen en upphandling 

där man tecknar ramavtal med statistikproducenter i de olika medlemsländerna. Vi 

tecknade ett nytt ramavtal i mars 2011. Det förnyade avtalet gäller från maj 2011 till 

april 2015. Företagsbarometern görs helt och hållet av Konjunkturinstitutet, medan 

datafångsten för hushållsbarometern görs av CMA Research AB på Konjunkturinsti-

tutets uppdrag. 

4.1 Omfattning, användning och spridning 

Under 2013 har vi presenterat resultaten från våra barometerundersökningar i tolv 

publikationer. På vår webbplats finns dessutom från och med hösten 2013 samtliga 

tidsserier i Konjunkturbarometern tillgängliga i en nyetablerad databas.   

Konjunkturbarometern är en viktig informationskälla när det gäller konjunkturbevak-

ning. Resultaten har stor spridning i såväl media som bland analytiker. Dessutom får 

alla deltagande företag information om resultaten. Makroanalytiker som regelbundet 

använder Konjunkturbarometern återfinns, förutom på Konjunkturinstitutet, bland 

annat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Riksbanken, Arbets-

förmedlingen och bankerna. Det går också att ta del av Sveriges och övriga EU-

länders barometerresultat på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldi-

rektorat för ekonomi och finans (DG EcFin). 

4.2 Ny statistikdatabas för bättre tillgänglighet 

I september 2013 lanserades en betaversion av en statistikdatabas på vår webbplats. 

Databasen innehåller alla tidsserier i Konjunkturbarometern och ersätter de tidigare 

Excelfilerna som lagts ut med ett urval tidsserier. Databasen bygger på Statistiska 
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centralbyråns verktyg, PX-Web, som används av ett flertal organisationer, bland annat 

de övriga nordiska ländernas statistikbyråer.  

Statistikdatabasen innehåller avsevärt mer information än vad som tidigare har publi-

cerats i Excelfiler. Resultaten presenteras i form av orensade, säsongsrensade och 

trendade serier samt som historiskt medelvärde. Dessutom finns svarsfördelningar i 

tidsserieform. Vidare erbjuds ett flertal alternativa format för att visa och spara tidsse-

rier. 

4.3 Metodbok 

En metodbok för Konjunkturbarometern har under 2013 sammanställts och publice-

rats på vår webbplats. Metodboken samlar all information som tidigare har funnits i 

publikationen och på olika webbsidor. I den nya databasen finns många hänvisningar 

och metodboken underlättar informationssökandet för användarna. 

4.4 Ökad transparens 

För att få bättre jämförbarhet och ökad transparens har metoden för att beräkna kon-

fidensindikatorerna ändrats. De beräknas nu som ett genomsnitt av de säsongsrensade 

och standardiserade nettotalen för ingående frågor. För att användaren enklare ska 

kunna härleda en förändring i Barometerindikatorn beräknas konfidensindikatorerna 

dessutom standardiserade till medelvärde 100 och standardavvikelse 10. På så sätt blir 

det även enklare att avgöra hur nivån på indikatorn förhåller sig till dess historiska 

medelvärde. 

Tidsserier från hushållsbarometern har tidigare redovisats orensade. Numera säsongs-

rensas även dessa tidsserier. Eftersom konfidensindikatorerna bygger på säsongsren-

sade serier blir rapporteringen därmed mer enhetlig och transparent. 

4.5 Norrlandsbarometer 

På uppdrag av Norrlandsfonden har en regional barometer för Norrlandslänen tagits 

fram. Regionerna är här mer detaljerade än i den regionala barometer som presenteras 

på Konjunkturinstitutets webbplats. Bearbetningar har gjorts bakåt till 2007 och leve-

ranserna är kvartalsvisa. Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja ut-

vecklingen i norrländska företag, genom finansiering av främst små och medelstora 

företag. 

4.6 Extra undersökning 

Under hösten 2013 har barometerenheten i samarbete med prognosavdelningen ge-

nomfört en extra undersökning med frågor som rör ungdomars situation på arbets-

marknaden. Undersökningen riktade sig till personalchefer inom tillverkningsindustri, 
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byggverksamhet, handel och vissa tjänstebranscher. Enkäten skickades ut till totalt 

drygt 4 000 företag. Projektet är en del av regeringsuppdraget om hur arbetsmark-

naden och lönebildningen fungerar inom olika avtalsområden, se kapitel 5, punkt 4. 

  



4. Konjunkturbarometer Årsredovisning 2013 

 

36 Konjunkturinstitutet 

 

 

 



Årsredovisning 2013 5. Uppdrag 

 

Konjunkturinstitutet 37 

 

5 Uppdrag 

5.1 Uppdrag i regleringsbrevet 

1. REDOVISA UTFALL OCH PROGNOSER FÖR SKATTER PÅ ARBETS- OCH 

KAPITALINKOMSTER ENLIGT DEN STRUKTUR SOM TILLÄMPAS I STATENS 

BUDGET FÖR ÅREN 2013–2017 

Uppdraget redovisades till regeringen den 19 juni 2013.  

2. REDOVISA IMPLEMENTERINGEN AV KVARTALSMODELLEN KIMOD I 

PROGNOSMILJÖN 

Arbetet presenterades vid ett användarrådsmöte den 23 maj 2013 och avrapportering i 

form av slutgiltig dokumentation och filer lämnades till regeringen den 29 maj 2013. 

3. I RAPPORTEN OM DE SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR 

LÖNEBILDNINGEN ANALYSERA BL.A. SAMBANDEN MELLAN ARBETSLÖSHET, 

SYSSELSÄTTNING, LÖNENIVÅER OCH LÖNEFÖRDELNING. 

Lönebildningsrapporten publicerades den 23 oktober 2013. Se avsnitt 2.8. 

4. ANALYSERA HUR ARBETSMARKNADEN OCH LÖNEBILDNINGEN FUNGERAR 

INOM OLIKA AVTALSOMRÅDEN; ANALYSERA LÖNEBILDNINGEN SEKTORSVIS 

Arbete med uppdraget har pågått under 2013. Uppdraget ska rapporteras till regering-

en senast den 15 maj 2014. 

5. ÅRLIG RAPPORT OM MILJÖPOLITIKENS SAMHÄLLSEKONOMISKA ASPEKTER 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 10 december i rapporten Miljö, eko-

nomi och politik 2013. Se avsnitt 3.1. 

6. EN ANDRA DELREDOVISNING VAD GÄLLER UPPDRAGET ATT FÖLJA UPP 

VISSA FRÅGOR RELATERADE TILL SÄNKT MERVÄRDESSKATTESATS PÅ 

RESTAURANG- OCH CATERINGTJÄNSTER 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 2 december 2013. Samma dag publice-

rades rapporten (Specialstudie nr 36) på Konjunkturinstitutets webbplats. 

De olika modellskattningarna som presenteras i rapporten pekar på att momsreformen 

har sänkt restaurangpriserna, ökat efterfrågan på restaurangtjänster och ökat antalet 

arbetade timmar i branschen. Utvecklingen av priser, omsättning och arbetade timmar 

i en bransch styrs av ett flertal faktorer. Det är därför svårt att isolerat mäta eventuella 

effekter av en reform och resultateten måste tolkas med viss försiktighet.  

Reformens effekt på löner i restaurangbranschen och sysselsättningen i hela ekonomin 

är mer osäker. Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är överrepresente-

rade i restaurangbranschen. Det finns därför skäl att tro att en ökad efterfrågan på 

restaurangtjänster medför en nettoökning av efterfrågan på ungdomar och utrikes-
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födda utanför Europa i hela ekonomin. Detta kan ha en positiv effekt på den varaktiga 

(potentiella) sysselsättningen.  

7. ANALYSERA DE SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTERNA PÅ KORT OCH LÅNG 

SIKT AV SÄNKT BOLAGSSKATT 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 19 december 2013. Samma dag publice-

rades rapporten (Specialstudie nr 38) på Konjunkturinstitutets webbplats. 

En lägre effektiv bolagsskattesats gör att investeringarna ökar, vilket medför en högre 

kapitalstock. Under tiden kapitalstocken byggs upp växer BNP snabbare. På lång sikt, 

när ekonomin når den nya, högre optimala nivån på kapitalstocken och BNP, ökar 

BNP i samma takt som före sänkningen av bolagsskatten. En lägre bolagsskatteskatte-

sats påverkar dessutom skattebaserna på olika sätt, vilket har betydelse för hur stor del 

av skattesänkningen som behöver finansieras. I en studie av P. Sørensen (2011) beräk-

nas självfinansieringsgraden till ca 40 procent. Konjunkturinstitutets bedömning är att 

finansieringsbehovet kan bli både högre eller lägre än Sørensens beräkningar beroende 

på vilken effekt som är starkast: multinationella företags ökade incitament att beskatta 

vinsten i Sverige, vilket minskar finansieringsbehovet, eller att ökade reallöner höjer de 

offentliga utgifterna, vilket ökar finansieringsbehovet. 

8. GÖRA EN LITTERATURÖVERSIKT KRING VAD FORSKNINGEN SÄGER 

AVSEENDE EFFEKTERNA PÅ TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING AV ÖKADE 

OFFENTLIGA UTGIFTER TILL INFRASTRUKTURINVESTERINGAR, UTBILDNING 

OCH FOU 

Uppdraget redovisades till regeringen 9 december 2013. Samma dag publicerades rap-

porten (Specialstudie nr 37) på vår webbplats. 

För att fullgöra uppdraget anlitade Konjunkturinstitutet externa forskare för att sam-

manställa litteraturöversikter på respektive område. Professor Jonas Eliasson vid KTH 

sammanställde tillsammans med docenterna Maria Börjesson (KTH) och Gunnar 

Isacsson (Statens väg- och transportforskningsinstitut) översikten Infrastrukturens på-

verkan på ekonomisk tillväxt. Docent Roger Svensson vid Institutet för Näringslivsforsk-

ning författade Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU och docent Anders Stenberg 

vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet, bidrog med rapporten Ef-

fekterna av ökade offentliga utbildningsutgifter på ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Rappor-

terna seminariebehandlades på Konjunkturinstitutet och granskades därtill av profes-

sorerna Lars Hultkrantz (infrastruktur), Fredrik Sjöholm (FoU) respektive Peter Fred-

riksson (utbildning). 

Den övergripande slutsatsen är att infrastrukturinvesteringar, FoU och utbildning är 

betydelsefulla för tillväxten på lång sikt. Effekternas storlek är dock för osäker för att 

det ska gå att ha en bestämd uppfattning om optimal nivå på de offentliga satsningar-

na. 

9. FÖRBEREDA EMEC FÖR ATT MODELLEN SKA KUNNA ANVÄNDAS FÖR 

ANALYSER INOM LU-ARBETET UNDER 2014 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 16 december 2013. Se avsnitt 3.2. 
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EMEC-modellen har uppdaterats till basår 2010 och är färdig att användas som ett 

redskap för att ta fram ett nytt långtidsutredningsscenario. I samband med uppdate-

ringen av basår och därmed branschuppdelning enligt ny SNI-kod beslutades att för-

ändra delar av modellens branschstruktur. Fiske aggregerades med jordbruket och 

modellens tidigare stora branscher, verkstadsindustri och tjänstebranschen, disaggre-

gerades. Den nya branschstrukturen kommer att användas i samband med LU-arbetet 

2014.  

10. UTREDA KONSEKVENSERNA AV ETT BEGRÄNSAT UNDANTAG FÖR DEN 

ELINTENSIVA INDUSTRIN. 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 30 september 2013. Samma dag publi-

cerades rapporten (Specialstudie nr 35) på Konjunkturinstitutets webbplats. 

I rapporten analyseras ekonomiska effekter vid förändrade undantagsregler för kvot-

plikten inom elcertifikatssystemet för den elintensiva industrin. Om de nuvarande 

undantagen helt eller delvis tas bort påverkas branscher inom massa-, och pappers- 

och pappersvaruindustrin mest, sett till långsiktig produktionsnivå. Andra utsatta 

branscher är kemisk industri och stål- och metallframställning. Hushållen påverkas 

positivt på kort sikt av sänkta elkostnader. De allmänna jämviktseffekterna visar dock 

att hushållens inkomster påverkas negativt via lägre reallöner. Sammantaget är effek-

terna på hushållens inkomster små på lång sikt. Resultaten pekar på liten långsiktig 

påverkan på samhällsekonomin. 

11. MOT BAKGRUND AV NATURVÅRDSVERKETS RAPPORT UNDERLAG TILL EN 

SVENSK FÄRDPLAN FÖR ETT SVERIGE UTAN KLIMATUTSLÄPP 2050 OCH EFTER 

SAMRÅD MED NATURVÅRDSVERKET, KOMPLETTERA OCH FÖRDJUPA ANALYSEN 

AV SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADER OCH INTÄKTER. 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 13 september 2013. Samma dag publi-

cerades rapporten (Specialstudie nr 34) på Konjunkturinstitutets webbplats. 

I rapporten analyseras samhällsekonomiska kostnader och intäkter för att minska ut-

släppen av växthusgaser på lång sikt. Kostnaderna för de utsläppsbanor som beskrivs i 

Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan kli-

matutsläpp” jämförs med alternativa banor som också leder till 2050-visionen. Kost-

naderna beräknas i allmänjämviktsmodellen EMEC. Analysen visade bland annat att 

målet om en fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå trots kraftigt 

höjda skatter och snabb teknikutveckling. 

12. BEDÖMNINGEN AV DE OFFENTLIGA FINANSERNAS LÅNGSIKTIGA 

HÅLLBARHET SKA OMFATTA S2-INDIKATORN. 

Uppdraget avrapporterades till regeringen den 6 mars 2013. Se avsnitt 2.5. 
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6 Kompetensförsörjning 

Medarbetare med rätt kompetens och kvalifikationer är en nyckelfaktor i Konjunktur-

institutets kunskapsintensiva verksamhet. För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter 

och bibehålla vår höga kvalitet i prognos- och analysarbetet rekryterar vi i huvudsak 

nationalekonomer med genomgången forskarutbildning. 

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som inte bara kan rekrytera utan 

också behålla medarbetare i många år. Samtidigt är vår personal eftertraktad av andra 

arbetsgivare, vilket har gjort att personalomsättningen under flera år har varit förhål-

landevis hög. Många väljer att utnyttja möjligheten till tjänstledighet inom staten för 

att ta andra tidsbegränsade anställningar. Åtta medarbetare rekryterades av Finansde-

partementet under 2013. Förhållandet var jämförbart året dessförinnan. Givetvis kan 

Konjunkturinstitutet också dra nytta av den flexibilitet som skapas av de statliga avta-

len. 

På Konjunkturinstitutet är enheterna förhållandevis små, vilket innebär att varje chef 

har få medarbetare. Cheferna är också områdesexperter som deltar operativt i pro-

gnos-, forsknings-, analys- och utredningsarbete. Flera av dem har rekryterats internt. 

Rörlighet inom vår organisation som bidrar till individens kompetensutveckling upp-

muntras. Utvecklingsmöjligheter genom olika karriärvägar inom myndigheten förvän-

tas påverka Konjunkturinstitutets attraktion som arbetsgivare i positiv riktning och på 

sikt minska personalomsättningen. 

Tabell 8 Konjunkturinstitutets medarbetare  

Procent av anställda  

 2011 2012 2013 

Andel med forskarutbildning1 43 44 43 

Andel kvinnor  47 49 52 

Medelålder1 44 44 42 

Andel nyanställda under året2 10 10 20 

Andel avgående under året3 16 14 14 

1 Vid årets slut. 

2 Personer som börjar under året i förhållande till årsgenomsnittet av antalet anställda. 

3 Personer som slutar under året i förhållande till årsgenomsnittet av antalet anställda. 

6.1 Kompetensbehov och rekryteringsbas 

Vi har under året satt samman en arbetsgrupp för att utreda Konjunkturinstitutets 

kompetensbehov och för att se hur vi kan bredda rekryteringsbasen för nyanställ-

ningar.  

De höga kompetenskrav som ställs i vår verksamhet förutsätter att vi har en väl funge-

rande rekryteringsprocess med rätt kandidater till lediga tjänster. En miljö som erbju-

der spjutspetskompetens är både en framgångsfaktor för vår produktion och ett lock-

bete vid rekrytering. 



6. Kompetensförsörjning Årsredovisning 2013 

 

42 Konjunkturinstitutet 

 

MÖTEN MED STUDENTER OCH DOKTORANDER 

Som tidigare nämnts är forskarutbildade den mest prioriterade målgruppen i Konjunk-

turinstitutets rekryteringsarbete. Vi vill i första hand nå ut till denna grupp, men vi vill 

samtidigt nå ut brett för att locka fler att välja en utbildningsinriktning som eventuellt 

kan leda till en framtida anställning hos oss.  

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att bredda rekryteringsbasen, främst genom ökad 

kontakt med universitetens nationalekonomiska institutioner, föreläsningar på grund-

kurser, och medverkan på arbetsmarknadsdagar för ekonomer. Erfarenheterna från 

möten med ett stort antal studenter – på olika nivåer och med olika inriktning – vid 

universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm har varit goda. 

I april 2013 bjöd Konjunkturinstitutet in till en informationsträff för 20 doktorander i 

nationalekonomi och statistik från Uppsala universitet, Stockholms universitet och 

Handelshögskolan i Stockholm. Tanken med informationsträffar i våra lokaler är att 

synliggöra verksamheten och personerna som arbetar här.  

Resurser har under året också avdelats för att erbjuda handledning i uppsatsskrivande 

till ett begränsat antal studenter som läser masterprogram i nationalekonomi eller sta-

tistik. Numera finns ett öppet ansökningsformulär på vår webbplats där studenter kan 

söka biträdande handledning hos Konjunkturinstitutet. Sedan tidigare deltar vi också i 

betygskommittéer för avhandlingar. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Arbete i projektform är en vanlig metod för att ta tillvara olika kompetenser och öka 

effektiviteten. En gemensam satsning som gjorts under året är att öka kunskaperna 

inom projektledning. Detta har varit temat både för chefsgruppen, för enskilda med-

arbetare och för vår gemensamma personaldag. Personaldagen hölls på Filmhuset, där 

vi bland annat bjöds på en föreläsning om ett filmprojekts framväxt och slutresultat. 

Konjunkturinstitutet förekommer ofta i media, och våra medarbetare intervjuas åter-

kommande i tidningar, radio och tv. För att utveckla förmågan att förklara komplice-

rade samband på ett sätt som många förstår har intern medieträning hållits vid två 

tillfällen under 2013. Totalt har åtta medarbetare deltagit i medieträning vid dessa 

tillfällen.  

Till våra lokaler har vi under året köpt in en defibrillator. Sex personer har utbildats i 

att använda defibrillatorn och i hjärt- och lungräddning.  

LEDNINGSKOMPETENS 

Chefsgruppen har, som nämnts ovan, ägnat en sammankomst åt temat projektledning. 

Som utbildningsinspiration användes ”Kommittéhandboken”. Vi tog vid detta tillfälle 

del av Riksbankens erfarenheter av projektarbete. Nya chefer på Konjunkturinstitutet 

har gått olika chefsutvecklingsprogram. Satsningar har även gjorts på att vidareutbilda 

befintliga chefer i deras nuvarande roller. 
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KÄRNKOMPETENS 

Prognosavdelningen anordnade under 2013 en intern kurs i ekonometri, med flera 

deltagare. Några medarbetare på prognosavdelningen deltog i en EALE-konferens 

(European Association of Labour Economics) i september. Två av våra medarbetare 

deltog och medverkade i workshopen ”Long-term labour market forecasting in 

Europe” i oktober.  

I januari 2013 besökte en av prognosavdelningens enheter OECD i Paris för att bland 

annat diskutera inflation, produktivitet, statligt stöd vid korttidsarbete och förekoms-

ten av äldre på arbetsmarknaden. 

Den miljöekonomiska enheten har besökt norska SSB, Statistisk sentralbyrå, som kan 

ses som en förebild inom det miljöekonomiskat området. Enheten besökte då även 

Center for klimatforskning, klimatinstutet Cicero, för att bygga på sina kunskaper.  

STÖDKOMPETENS 

Vi har under året rekryterat en ny it-ansvarig. Den tidigare it-ansvarige hade arbetat i 

37 år på Konjunkturinstitutet och gick i pension vid 67 års ålder. Vi genomförde där-

för en kartläggning av it-verksamheten inför årets behov av kompetensöverföring. 

Som ett led inom pågående kompetensväxlingsprocess har vi sagt upp en medarbetare 

på grund av arbetsbrist. Inom administrationen har vi under året haft en person an-

ställd i arbetsmarknadsåtgärd. 

I samband med övergången till ny processbaserad arkivredovisning har berörd perso-

nal utbildats i arkivbildningsfrågor. Två medarbetare har genomgått en grundlig ut-

bildning i löne- och anställningsvillkor kopplat till de nya villkorsavtalen i staten.  

Tabell 9 Kostnad för extern kompetensutveckling 

Tusental kronor 

 2011 2012 2013 

Kostnader för kurs- och 

seminarieavgifter  

451 448 664 

 

Projektledar- och chefsutbildningar tillhör de större satsningar som gjorts under året 

vilket förklarar de ökade kostnaderna för kompetensutveckling. 

6.2 Sjukfrånvaro 

Vår sjukfrånvaro ligger på en fortsatt mycket låg nivå. Vi samarbetar i förebyggande 

rehabilitering med Betania Organisationsmedicin AB. Under 2013 erbjöds alla medar-

betare en grundläggande hälsoundersökning i företagshälsovårdens regi. 
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Tabell 10 Sjukfrånvaro bland Konjunkturinstitutets personal 

Procent av tillgänglig arbetstid 

 2011 2012 2013 

Total sjukfrånvaro 1,4 1,5 0,9 

Kvinnor 1,4 2,3 1,2 

Män 1,3 0,8 0,7 

Åldersgrupp 30–49 år 1,0 1,7 0,9 

Åldersgrupp 50 år eller äldre 2,5 1,0 1,1 

Andel 60 dagar eller mer 11,7 36,4 8,8 

6.3 Seminarier 

Konjunkturinstitutets interna seminarier bidrar till att utveckla både våra metoder och 

medarbetarnas kompetens. Inom ramen för vår interna seminarieserie förekommer 

idéseminarier, där medarbetare diskuterar pågående utvecklingsarbete, seminarier med 

inbjudna externa föreläsare och interna utbildningar i olika former. 

Medarbetare från Finansdepartementet och Finanspolitiska rådet bjuds in till många 

av seminarierna. Under 2013 har vi sammanlagt hållit 33 interna seminarier.
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BILAGA 1: CENTRALA MODELLER I VERKSAMHETEN 

KIMOD 

KIMOD är en storskalig allmänjämviktsmodell som används för att prognostisera och 
simulera den svenska ekonomin, både på kort och på lång sikt. 

Modellen innefattar bland annat framåtblickande agenter och en arbetsmarknad som 
modellerats enligt modern sökteori. KIMOD består av en jämviktsdel och en kon-
junkturell del där priser och löner anpassar sig trögrörligt i den sistnämnda delen. Tack 
vare sin rika struktur tillåter KIMOD simuleringar om bland annat finanspolitik, pen-
ningpolitik, arbetsmarknadsreformer, löner samt en rad utbudsrelaterade ekonomiska 
variabler. KIMOD används främst som referens i medelfristiga prognoser (2–5 år) 
och för beräkningar av alternativa scenarier. 

FIMO 

FIMO är en kalkyl- och simuleringsmodell som på årsbasis belyser finansiella flöden 
och sparande uppdelat i ekonomins institutionella sektorer som dessa beskrivs i nat-
ionalräkenskaperna. Sektorsuppdelningen i modellen omfattar stat, pensionssystem, 
kommunsektor, hushåll, företag samt utland. Majoriteten av de finansiella flödena 
beskriver transaktioner inom den offentliga sektorn och mellan offentlig sektor och 
hushållen. FIMO används främst för att beräkna finansiellt sparande i offentlig sektor 
i prognoser och scenarier med olika makroekonomisk utveckling. 

INPUT-/OUTPUTMODELLEN IOR 

En input-output modell är en sammanställning i matrisform av sambanden mellan 
efterfrågan, produktion, import och flera andra variabler. Under antagandet att beho-
vet av insatsprodukter i produktionen av olika varor och tjänster är konstant kan mo-
dellen användas för att prognostisera vilken import och produktion som krävs för att 
tillgodose en viss efterfrågan. Konjunkturinstitutet underhåller en sådan modell för 
produktion, import, skatter och subventioner, och en modell för priser och vinster. 
Modellerna är baserade på data som publiceras av Statistiska centralbyrån. Modellerna 
är implementerade i programvarorna Eviews och Aremos och används främst för 
kortsiktiga prognoser och analyser (1–2 år). 

EMEC 

EMEC är en statisk allmänjämviktsmodell som under drygt tio års tid kontinuerligt 
utvecklats och använts i utredningssammanhang. Modellen lämpar sig särskilt väl för 
att studera effekter på ekonomisk tillväxt och på strukturomvandling av miljöekono-
miska styrmedel som syftar till att begränsa luftföroreningar, till exempel koldiox-
idskatt eller handel med utsläppsrätter. 

EMEC har även använts för att analysera samhällsekonomiska effekter av styrmedel 
på transport- och avfallsomåden. Det ekonomiska scenario som tas fram med mo-
dellen utgör grunden för Energimyndighetens energiprognoser och Naturvårdverkets 
utsläppsprognoser.
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KAVEL 

KAVEL, Konjunkturinstitutets analysverktyg för ekonomin på lång sikt, används för 
att utarbeta inbördes konsistenta framskrivningar av långsiktiga makroekonomiska 
scenarier. Modellen används i första hand i Konjunkturinstitutets beräkningar av den 
långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna (bland annat den så kallade S2-
indikatorn). KAVEL är en enkel makroekonomisk modell utan beteendeeffekter, där 
utbud och efterfrågan helt bestäms av den demografiska utvecklingen och av exogena 
antaganden för produktivitetsutvecklingen.
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BILAGA 2: PUBLICERAT UNDER 2013 

KONJUNKTURLÄGET 

December  

Augusti  

Juni 

Mars 

KONJUNKTURBAROMETERN 

Publiceras i slutet av varje månad, totalt tolv utgåvor under året. 

LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN 

Oktober  

ÅRLIG MILJÖEKONOMISK RAPPORT 

December 

SPECIALSTUDIER 

Nr 38: Samhällsekonomiska effekter av sänkt bolagsskatt 

Nr 37: Tillväxt- och sysselsättningseffekter av infrastrukturinvesteringar, FoU och 
utbildning 

Nr 36: Effekter av sänkt restaurang- och cateringmoms 

Nr 35: Vem ska betala för den förnybara elkraften? – Analys av kvotplikten 

Nr 34: Från vision till verklighet – En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 

Nr 33: Interaktion mellan de klimat- och energipolitiska målen 

Nr 32: Mjuklänkning mellan EMEC och TIMES-Sweden 

WORKING PAPER 

No. 133: Challenges in Soft-Linking: The Case of EMEC and TIMES-Sweden 

No. 132: Exchange Rates, Wages, and Export Price Dynamics 

No. 131: Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data 

No. 130: Survey Data and Short-Term Forecasts of Swedish GDP Growth 

No. 129: On the Usefulness of CGLS when Forecasting the Unemployment Rate 

No. 128: Central Bank Forecasts of Policy Interest Rates 

PM 

Nr 22: Kostnadseffektivitet i svensk politik för förnybar elproduktion 

http://www.konj.se/987.html
http://www.konj.se/891.html
http://www.konj.se/870.html
http://www.konj.se/792.html
http://www.konj.se/730.html
http://www.konj.se/931.html¨
http://www.konj.se/984.html
http://www.konj.se/989.html
http://www.konj.se/983.html
http://www.konj.se/983.html
http://www.konj.se/979.html
http://www.konj.se/921.html
http://www.konj.se/910.html
http://www.konj.se/710.html
http://www.konj.se/706.html
http://www.konj.se/991.html
http://www.konj.se/976.html
http://www.konj.se/971.html
http://www.konj.se/909.html
http://www.konj.se/907.html
http://www.konj.se/721.html
http://www.konj.se/download/18.2cabf50a141002857eef0d/Fordjupnings-pm_22_Stod_till_fornybar_elproduktion.pdf
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Nr 21: Energieffektivisering och kommunala särkrav – kommentarer till konsekvens-
utredningen 

Nr 20: Konjunkturinstitutets beräkning av långsiktig hållbarhet i de offentliga finan-
serna 

REMISSER 

Konjunkturinstitutet har under året svarat på 44 remisser. Synpunkter har läm-
nats i 21 av remissvaren: 

Betänkandet nystartszoner (SOU 2012:50) 

Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) 

Promemorian Statligt stöd vid korttidsarbete  

Betänkandet En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (SOU 
2012:79) 

Betänkandet Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 
2012:83) 

Remittering av rapporten om klimatfärdplan 2050 

Betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 

Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6) 

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtal 

Upphandling 2010 – Slutbetänkande (SOU 2013:12) 

Promemorian Kvotplikt för biodrivmedel 

Remiss av energimyndighetens rapport 

Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU2013:25) 

För slag till Europaparlamentet om europeiska miljöräkenskaper 

Remiss av betänkandet Budgetramverket – uppfyller det EU:s direktiv? 

Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 

Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken 

Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion 

Beskattning av mikroproducerad el m.m. 

En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) 

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätan-
slutning 

Remissvar utan synpunkter: 

Förordning om fluorerade växthusgaser 

Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige 

http://www.konj.se/download/18.2cabf50a141002857ee6d5/F%C3%B6rdjupnings-pm+21_Energieffektivisering+och+kommunala+s%C3%A4rkrav+%E2%80%93kommentarer+till+konsekvensutredningen.pdf
http://www.konj.se/download/18.2cabf50a141002857ee6d5/F%C3%B6rdjupnings-pm+21_Energieffektivisering+och+kommunala+s%C3%A4rkrav+%E2%80%93kommentarer+till+konsekvensutredningen.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1840/F%C3%B6rdjupnings-pm+20_Konjunkturinstitutets+ber%C3%A4kning+av+l%C3%A5ngsiktig+h%C3%A5llbarhet+i+de+offentliga+finanserna.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1840/F%C3%B6rdjupnings-pm+20_Konjunkturinstitutets+ber%C3%A4kning+av+l%C3%A5ngsiktig+h%C3%A5llbarhet+i+de+offentliga+finanserna.pdf
http://www.konj.se/download/18.11e05f6313b817f634fcf6/2013-01-18+Nystartszoner.pdf
http://www.konj.se/download/18.11e05f6313b817f634f1167/2013-01-31+Yttrande+om+Tomtr%C3%A4ttsavg%C3%A4ld+och+frik%C3%B6p.pdf
http://www.konj.se/download/18.1a63b44813c90a208b976/2013-01-31+Statligt+st%C3%B6d+vid+korttidsarbete.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1e4f/2013-03-20+En+databas+f%C3%B6r+%C3%B6vervakning+av+och+tillsyn+%C3%B6ver+finansmarknaderna.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1e4f/2013-03-20+En+databas+f%C3%B6r+%C3%B6vervakning+av+och+tillsyn+%C3%B6ver+finansmarknaderna.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1e50/2013-03-20+Yttrande+%C3%B6ver+bet%C3%A4nkandet+Vad+%C3%A4r+officiell+statistik.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1e50/2013-03-20+Yttrande+%C3%B6ver+bet%C3%A4nkandet+Vad+%C3%A4r+officiell+statistik.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf11396/2013-04-12+Klimatfardplan+2050.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080db0d/2013-05-31+Riksbankens+finansiella+oberoende+och+balansr%C3%A4kning.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080db1f/2013-05-31+Att+f%C3%B6rebygga+och+hantera+finansiella+kriser.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d93/2013-04-16+Vissa+lagf%C3%B6rslag+med+anledning+av+trepartssamtalen.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080de20/2013-06-13+Goda+aff%C3%A4rer+-+en+strategi+f%C3%B6r+h%C3%A5llbar+offentlig+upphandling.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d240/2013-04-24+Kvotplikt+for+biodrivmedel.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d3c7/2013-05-02+Energimyndighetens+rapport+samt+Finansdepartementets+promemoria.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d4556/2013-08-30+%C3%85tg%C3%A4rder+f%C3%B6r+ett+l%C3%A4ngre+arbetsliv.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d8a5/2013-05-20+F%C3%B6rslag+till+Europaparlamentet+om+europeiska+milj%C3%B6r%C3%A4kenskaper.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1b05/2013-08-01+Budgetramverket+-+uppfyller+det+EUs+direktiv.pdf
http://www.konj.se/download/18.2cabf50a141002857ee11f/2013-09-11+F%C3%B6rslag+till+genomf%C3%B6rande+av+energieffektiviseringsdirektiv.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1b7a/2013-08-05+Ett+uppf%C3%B6ljningssystem+f%C3%B6r+j%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolitiken.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1bb3/2013-08-06+%C3%84ndrad+beskattning+av+br%C3%A4nslen+f%C3%B6r+viss+v%C3%A4rmeproduktion.pdf
http://www.konj.se/download/18.2cabf50a141002857eea83/2013-10-03+Beskattning+av+mikroproducerad+el+m.m..pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd89a/2013-12-18+En+utvecklad+budgetprocess.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd4da/2013-12-12+%C3%96verg%C3%A5ngsl%C3%B6sning+f%C3%B6r+att+undanr%C3%B6ja+tr%C3%B6skeleffekter+vid+n%C3%A4tanslutning.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd4da/2013-12-12+%C3%96verg%C3%A5ngsl%C3%B6sning+f%C3%B6r+att+undanr%C3%B6ja+tr%C3%B6skeleffekter+vid+n%C3%A4tanslutning.pdf
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Hav i balans samt levande kust och skärgård 

God bebyggd miljö 

Årlig nationell uppföljning 2013 av Ett rikt odlingslandskap 

Remiss av den nationella årliga uppföljningen 2013 av Giftfri miljö 

Remiss av den nationella årliga uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmålet Grundvat-
ten av god kvalitet 

Remiss av årlig uppföljning avseende Naturvårdsverkets miljökvalitetsmål 

Remiss av den nationella årliga uppföljningen 2013 av Levande skogar 

Remiss av den nationella årliga uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmålet Säker strål-
miljö 

Bevarande av biologisk mångfald 

Utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetet 

Promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 

Remiss av delbetänkandet SOU 2013:23 – Ersättning vid läkemedelsskador och miljö-
hänsyn i läkemedelsförmånerna 

Ds 2013:35 Vägval för premiepensionen 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-1025 

Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Marint områdesskydd avseende Havs- och vattenmyndigheten 

Naturvårdsverkets redovisning om handlingsplan för grön infrastruktur på regional 
nivå 

Rapportering av monetära finansinstituts räntesatser gällande in- och utlåning 

Formulär för rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder 

Statens energimyndighets rapport "Heltäckande bedömning av potentialen för att 
använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla" 

FÖRDJUPNINGAR I KONJUNKTURLÄGET 

Höjt riskviktsgolv för bolån 

Bostadspriser och bostadsbyggande – en internationell utblick 

Ombalansering i Kina 

Det samlade finansiella sparandet i Sverige mindre än tidigare beräknat 

Uppdaterad bedömning av jämviktsarbetslösheten 

Budgetpropositionen för 2014 

Riksbanken har systematiskt överskattat inflationen  

http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5b5/Hojt-riskviktsgolv-for-bolan.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5b7/Bostadspriser-och-bostadsbyggande-en-internationell-utblick.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5b9/Ombalansering-i-Kina.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5bb/Det-samlade-finansiella-sparandet-i-Sverige-mindre-an-tidigare-beraknat.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5bd/Uppdaterad-bedomning-av-jamviktsarbetslosheten.pdf
http://www.konj.se/download/18.11ffd0001429b7f50dd5bf/Budgetpropositionen-for-2014.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d449d/Riksbanken-har-systematiskt-overskattat-inlationen.pdf
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Äldres deltagande på arbetsmarknaden  

Lånar hushållen för mycket? 

Alternativ finanspolitik: Effekter på konjunkturåterhämtning och offentligt finansiellt 
sparande  

Ny befolkningsprognos påverkar prognosen för arbetsmarknaden på längre sikt 

Framåtblickande indikatorer för byggproduktionen 

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998–2012 

Uppdaterad syn på potentiell produktion och sysselsättning 

Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet 

Överskottsmålet för offentliga finanser 

FÖRDJUPNINGAR I LÖNEBILDNINGSRAPPORTEN  

Modell för löneökningar  

Lönebildningen och penningpolitiken 

Löneandelens konjunkturella utveckling i Sverige och USA  

Konjunkturinstitutets definition av löneandelen  

Dekomponering av förändringar i lönespridning 

Dekomponering av löneskillnader 

FÖRDJUPNINGAR I MILJÖEKONOMISK RAPPORT 

En ny metod för att konjunkturjustera utsläppen 

Konsumtionens klimatpåverkan 

Sysselsättningen vid skärpta klimatmål 

ARTIKLAR I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER 

Carbon Prices and Incentives for Technological Development, CERE Working paper, 
2013:4; Eva Samakovlis, Tommy Lundgren, Per-Olov Marklund, Wenchao Zhou 

Policy Instruments towards a Sustainable Waste Management, Sustainability 2013,  
p. 841-881; Tomas Forsfält, Maria Ljunggren Söderman, Jenny Sahlin et al.   

Testing the Porter hypothesis: the effects of environmental investments on efficiency 
in Swedish industry, Journal of Productivity Analysis, August 2013, Volume 40, Issue 
1, p. 43-56; Eva Samakovlis, Thomas Broberg, Per-Olov Marklund, Henrik Hammar 

http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d449e/Aldres-deltagande-pa-arbetsmarknaden.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d100c/L%C3%A5nar+hush%C3%A5llen+f%C3%B6r+mycket.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d100e/Alternativ+finanspolitik+-+Effekter+p%C3%A5+konjunktur%C3%A5terh%C3%A4mtning+och+offentligt+finansiellt+sparande.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d100e/Alternativ+finanspolitik+-+Effekter+p%C3%A5+konjunktur%C3%A5terh%C3%A4mtning+och+offentligt+finansiellt+sparande.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1010/Ny+befolkningsprognos+p%C3%A5verkarprognosen+f%C3%B6r+arbetsmarknaden+p%C3%A5+l%C3%A4ngre+sikt.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1012/Fram%C3%A5tblickande+indikatorer+f%C3%B6r+byggproduktionen.pdf
http://www.konj.se/download/18.6a90e2ce13e070b080d1015/Det+svenska+bytesf%C3%B6rh%C3%A5llandets+utveckling+%C3%A5ren+1998-2012.pdf
http://www.konj.se/download/18.78850ddb13cd065fdf1ff4/Uppdaterad+syn+p%C3%A5+potentiell+produktion+och+syssels%C3%A4ttning.pdf
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1 Resultaträkning 
Utfall Utfall 

(belopp i tkr) Not 2013 2012 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter av anslag 1 57 275 54 808 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2,3 3 679 3 925 

Intäkter av bidrag 4 1 762 2 688 

Finansiella intäkter 5 72 95 

Summa 62 787 61 516 

Verksamhetens kostnader 

Kostnader för personal 6 −47 794 −47 389 

Kostnader för lokaler −6 583 −6 343 

Övriga driftkostnader −7 703 −7 496 

Finansiella kostnader 7 −9 −18 

Avskrivningar och nedskrivningar −482 −544 

Summa −62 571 −61 789 

Verksamhetsutfall 216 −273 

Årets kapitalförändring 8 216 −273 



2. Balansräkning Årsredovisning 2013 

 

54 Konjunkturinstitutet 

 

2 Balansräkning 
    (Tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31 

TILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 661  1 005 

Summa  661  1 005 

     

Fordringar     

Fordringar hos andra myndigheter 10 1 062  684 

Diverse fordringar   0  3 

Summa  1 062  687 

     

Periodavgränsningsposter     

Förutbetalda kostnader 11 2 177  2 072 

Upplupna bidragsintäkter 12 454  437 

Övriga upplupna intäkter  28  132 

Summa  2 659  2 640 

     

Avräkning med statsverket     

Avräkning med statsverket 13 −966  −716 

Summa  −966  −716 

     

Kassa och bank     

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  6 649  6 191 

Summa  6 649  6 191 

     

Summa tillgångar  10 064  9 808 

     

KAPITAL OCH SKULDER     

Myndighetskapital     

Balanserad kapitalförändring 14 1 951  2 224 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  216  −273 

Summa  2 167  1 951 

     
Avsättningar     

Övriga avsättningar 15 183  92 

Summa  183  92 

     

Skulder m.m.     

Lån i Riksgäldskontoret 16 661  1 005 

Skulder till andra myndigheter 17 1 476  1 294 

Leverantörsskulder  1 511  1 126 

Övriga skulder 18 864  894 

Summa  4 512  4 320 

     

Periodavgränsningsposter     

Upplupna kostnader 19 2 990  3 234 

Övriga förutbetalda intäkter  211  211 

Summa  3 202  3 445 

     

Summa kapital och skulder  10 064  9 808 
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3 Anslagsredovisning  

       
 

Redovisning mot anslag 
    

 

       
 

Anslag (tkr)  Ingående 
över fö-
ringsbe-
lopp 

Årets 
tilldel-
ning 
enligt 
regle-
ringsbrev 

Indragning Totalt 
disponi-
belt be-
lopp 

Utgif-
ter 

Utgående 
överfö-
ringsbe-
lopp 

Uo 2 1:7 Ram-
anslag Konjunktur-
institutet ap.1 
(ram) 

Not
20 

      

  1 711 57 573 −48 59 236 −57 334 1 903 

        

Summa  1 711 57 573 −48 59 236 −57 334 1 903 
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4 Tilläggsupplysningar och noter 

  Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
avrundningsdifferenser förekomma. 
 

Tilläggsupplysningar 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Konjunkturinstitutets redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-
derlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förord-
ningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd 
till denna. 
  
Fakturor understigande 20 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgräns-
ningsposter per 2013-12-31.     

Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas anslaget först vid uttaget enligt  
undantagsbestämmelsen. Utgående balans som år 2012 var 995 tkr, har år 2013 minskat 
med 59 tkr. 
 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättnings-
tillgångar har värderats till anskaffningsvärde. 

 Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättighet-
er samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad 
ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans 
fastighet är 50 tkr. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. 
 
Tillämpade avskrivningstider:  

 

3 år 

 
Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter  
Datorer och kringutrustning  
Kopiatorer 

5 år 

 
Förbättringsutgifter på annans fastighet  
Telefonväxel  
Övriga kontorsmaskiner inkl. TV 

7 år 

 
Inredningsinventarier  
Frankeringsutrustning 

 
Fordringar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
 
Skulder 
Skulder har tagits upp till nominellt belopp. 
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER 

   
     Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag       

        Lön 

Mats Dillén, generaldirektör  
  

1 218 

Styrelseledamot i Riksgäldskontoret 
   Ledamot i finansieringsdelegationen vid Strålsäkerhetsmyndig-

heten     

     Sjukfrånvaro 
   Uppgifter om sjukfrånvaro, se avsnitt 6.2  i resultatredovisningen. 
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Noter (tkr) 
   

     RESULTATRÄKNING 2013 
 

2012 

     Not 1 Intäkter av anslag 57 275 
 

54 808 

 
Summa "Intäkter av anslag" (57 275 tkr) skiljer sig från summa  

   

 

"Utgifter" (57 334 tkr) på anslaget. Skillnaden (59 tkr) beror på 
minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. 

   

 

Denna post har belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i 
resultaträkningen. 

        

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
   

 
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 525 

 
1 597 

 
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 74 

 
75 

 
Summa 1 599 

 
1 672 

     

 
Uppdragsverksamhet, beräknade intäkter enl. regleringsbrev 

   

     

 
Försäljning av statistik och statistiktjänster, budget 300 236 

 
227 

 
Användarstöd och kurser, budget 55 239 

 
168 

 
Expertuppdrag, budget 1 200 1 605 

 
1 858 

 
Summa 2 080 

 
2 253 

     

 
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 679 

 
3 925 

     Not 3 Avgiftsbelagd verksamhet 
   

 
Statistiktjänster 

   

 
Intäkter 236 

 
227 

 
Kostnader −150 

 
−593 

 
Summa 86 

 
−366 

     

 
Användarstöd och kurser 

   

 
Intäkter 239 

 
168 

 
Kostnader −180 

 
−97 

 
Summa 59 

 
71 

     

 
Expertuppdrag 

   

 
Intäkter 1 605 

 
1 858 

 
Kostnader −1 534 

 
−1 836 

 
Summa 71 

 
22 

     

 
Summa avgiftsbelagd verksamhet 216 

 
−273 
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  2013  2012 

Not 4 Intäkter av bidrag 
   

 
Bidrag från EU, hushållens inköpsplaner m.m. 1 644 

 
1 600 

 
Bidrag från privata företag (miljöprojekt IVL/Naturvårdsverket) 0 

 
89 

 
Bidrag från statliga myndigheter 118 

 
999 

 
Summa 1 762 

 
2 688 

     

     Not 5 Finansiella intäkter 
   

 
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 72 

 
95 

 
Summa 72 

 
95 

     

     Not 6 Kostnader för personal 
   

 

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 30 461 

 
30 475 

 
Övriga kostnader för personal 17 333 

 
16 914 

 
Summa 47 794 

 
47 389 

     

     Not 7 Finansiella kostnader 
   

 
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 9 

 
18 

 
Summa 9 

 
18 

     

     Not 8 Årets kapitalförändring 
   

 
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 216 

 
−273 

 
Summa 216 

 
−273 
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BALANSRÄKNING 2013-12-31 
 

2012-12-31 

     Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

   

 
Ingående anskaffningsvärde  8 201 

 
9 165 

 
Årets anskaffningar  138 

 
532 

 
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde  −1 149 

 
−1 496 

 
Årets avskrivningar  −482 

 
−545 

 
Ingående ackumulerade avskrivningar  −7 196 

 
−8 147 

 

Korrigering av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar 
och uppskrivningar  1 149 

 
1 496 

 
Utgående bokfört värde 661 

 
1 005 

     

 

Korrigering har gjorts av jämförelsevärdena år 2012 
med 29 tkr. 

        

     Not 10 Fordringar hos andra myndigheter 

    Kundfordringar 315 
 

446 

 
Fordran ingående mervärdesskatt 747 

 
239 

 
Summa 1 062 

 
684 

     

     Not 11 Förutbetalda kostnader  

   

 
Förutbetalda hyreskostnader 1 601 

 
1 571 

 
Övriga förutbetalda kostnader 576 

 
500 

 
Summa 2 177 

 
2 072 

     

     Not 12 Upplupna bidragsintäkter 
   

 
Bidrag från EU 454 

 
437 

 
Summa 454 

 
437 

     

     Not 13 Avräkning med statsverket 

    Anslag i räntebärande flöde 

   

 
Ingående balans −1 711 

 
−2 233 

 
Redovisat mot anslag 57 334 

 
55 309 

 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto −57 573 

 
−55 435 

 
Återbetalning av anslagsmedel 48 

 
648 

 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde −1 903 

 
−1 711 

     

 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

   

 
Ingående balans fordran semesterlöneskuld 995 

 
1 496 

 
Förändring av semesterlöneskuld ej anslagsavräkning −59 

 
−501 

 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag 936 

 
995 

     

 
Summa avräkning med statsverket −966 

 
−716 
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2013-12-31 

 
2012-12-31 

Not 14 Balanserad kapitalförändring 

   

 
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 1 951 

 
2 224 

 
Summa 1 951 

 
2 224 

     

     

Not 15 Övriga avsättningar 

   

 
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

   

 
Ingående balans 92 

 
0 

 
Årets förändring 91 

 
92 

 
Utgående balans 183 

 
92 

     

 

Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutveckl-
ingsåtgärder har omklassificerats år 2013 enligt ESV:s handled-
ning för personalkostnader. Dessa medel (92 tkr) redovisades 
tidigare som upplupna kostnader. Jämförelsetal har omräknats. 

   

     

     Not 16 Lån i Riksgäldskontoret 

   

 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

   

 
Ingående balans 1 005 

 
1 018 

 
Under året nyupptagna lån 138 

 
532 

 
Årets amorteringar −482 

 
−545 

 
Utgående balans 661 

 
1 005 

     

 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 000 

 
3 000 

     

     Not 17 Skulder till andra myndigheter 

   

 
Sociala avgifter 829 

 
835 

 
Övriga skulder till andra myndigheter 647 

 
459 

 
Summa 1 476 

 
1 294 

     

     Not 18 Övriga skulder 

   

 
Personalens källskatt 864 

 
894 

 
Summa 864 

 
894 

     

     Not 19 Upplupna kostnader 

   

 
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 785 

 
3 008 

 
Övriga upplupna kostnader 206 

 
226 

 
Summa 2 990 

 
3 234 

     

 
Se not 15. 

   

     ANSLAGSREDOVISNING 

   

     Not 20 Uo 2 1:7 ap 1 Konjunkturinstitutet 
   

 
Anslagskrediten uppgår till 1 727 tkr. 
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5 Sammanställning av väsentliga uppgifter 
 

 
  

(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 

 

     

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 

Utnyttjad 661 1 005 1 018 917 1 108 

      

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad  5 750 5 600 5 600 5 600 5 600 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 72 95 119 31 34 

Räntekostnader 0 0 0 0 0 

      

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 555 1 333 1 718 2 185 1 694 

Avgiftsintäkter avgiftsfinansierad verksamhet 2 080 2 253 2 514 2 385 2 625 

      

Beräknat belopp övriga avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 

Övriga avgiftsintäkter som disponeras 1 599 1 672 1 619 1 607 1 199 

      

Totala avgiftsintäkter 3 679 3 925 4 133 3 992 3 824 

      

Anslagskredit      

Beviljad  1 727 1 663 1 586 1 579 1 522 

Utnyttjad 0 0 0 0 0 

      

Anslag      

Ramanslag      

Anslagssparande 1 903 1 711 2 233 1 807 1 484 

varav intecknat 0 0 0 0 0 

      

Bemyndiganden (ej tillämpligt)      

      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st.) 52 53 52 54 53 

Medelantalet anställda (st.) 64 63 64 64 65 

      

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 194 1 155 1 139 1 119 1 114 

      

Kapitalförändring      

Årets 216 −273 153 −161 87 

Balanserad 1 951 2 224 2 072 2 233 2 146 
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Generaldirektörens intygande 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, samt 

av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Mats Dillén 

Generaldirektör 

Stockholm den 20 februari 2014 
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