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Sammanfattning 

Statistikmyndigheten SCB producerar Taxi-index för anropsstyrd trafik 

(nedan Taxi-index) kvartalsvis sedan 2016. Uppdraget finansieras av 

kunder som till största delen utgörs av prenumeranter. 

I mars 2022 upptäcktes ett fel i ett bearbetningssteg, vilket ledde till att 

SCB korrigerade indexet. Korrigeringen berörde de publicerade 

indextalen för oktober 2021 och januari 2022. SCB skickade ut det 

korrigerande indexet till kunderna den 15 mars. 

I föreliggande orsaksanalys beskrivs vad som har hänt och hur SCB 

arbetar för att komma till rätta med de brister som föranlett felet. SCB 

analyserar fortlöpande planerade och oplanerade revideringar i 

förbättringssyfte. 
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Beskrivning av korrigering 
gällande Taxi-index för 
anropsstyrd trafik 

1. Om undersökningen 

Taxi-index för anropsstyrd trafik (nedan Taxi-index), är ett 

prenumerationsuppdrag som SCB utför sedan 2016. Taxi-index har ca 

75 prenumeranter som beställer index som årsprenumeration samt ett 

färre antal användare som beställer index vid enstaka tillfällen. 

Användare av Taxi-index är företrädesvis branschorganisationer, 

taxiföretag/-bolag, -åkerier, kommuner, regioner och länstrafikföretag.   

Taxi-index används för justering av priser i olika typer av avtal för 

exempelvis persontransporter inom skola, färdtjänstverksamhet, 

bussverksamhet m.m. samt som underlag för prognoser och 

konjunkturbedömningar och kalkyler inom kommuner, regioner och 

andra myndigheter. 

Taxi-index beräknas kvartalsvis för månaderna januari, april, juli och 

oktober. Basmånad är januari månad 2016. Taxi-index delas upp i 

följande sex huvudgrupper: 

Rullkostnader 

Trafikpersonalkostnader 

Värdeminskning 

Räntekostnader 

Administrativa kostnader 

Organisationskostnader 

 

Huvudgrupperna delas i sin tur upp i undergrupper. 

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för 

taxiverksamheten. 

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. 

De uppgifter som används för beräkning är både data som hämtas 

internt på SCB ifrån andra datakällor/undersökningar och externa data 

som inhämtas via e-post och läggs in manuellt i beräkningarna. 

Data i form av beräknade förändringstal för delkostnader viktas samman 

till index för kostnadsslag enligt en föreliggande beräknings- och 

viktmodell som i sin tur viktas samman till ett totalindex för Taxi-index.  
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2. Beskrivning av felet 

Felet uppstod i en Excelberäkningsfil i ett av stegen för att beräkna 

indexet efter att en datahämtning från en undersökning ändrat 

dataformat. Felet uppstod på grund av manuell hantering av en formel. 

De kostnadsslag som påverkas är rullkostnader, fordonskostnader, 

värdeminskning och organisationskostnader. 

Felet ledde till att förändringstal fick för stor påverkan på index för 

kostnadsslag och vidare även i beräkning av totalindex.  

Felet påverkar beräkningar för oktober 2021 och januari 2022, men i 

mindre utsträckning även för juli 2021. Felets påverkan för beräkningar 

av resultat för juli 2021 är dock av mindre karaktär i förhållande till 

felets storlek avseende oktober 2021 och januari 2022. Därav gör SCB 

bedömningen att behovet av att även korrigera indextal så pass långt 

tillbaka i tiden som för juli 2021 är större i förhållande till nyttan med 

att rätta. Sammantaget innebar felet att publicerade index för oktober 

2021 samt januari 2022 överskattade utvecklingen i sådan grad att SCB 

ser det som nödvändigt att korrigera dessa index, medan juli 2021 

förblir okorrigerad. 

 

 
 Juli 2021 levererat index 121,2, nivåpåverkan -1,5% ej korrigerat 

 

3. Hur felet upptäcktes 

En användare av Taxi-index kontaktade SCB (2022-03-10) för att 

meddela att de misstänkte att felaktigheter kunde förekomma i 

indexet, varpå SCB omgående undersökte aktuell beräkningsfil 

och verifierade att en beräkningsformel var felaktig. Därefter 

jämfördes beräkningar på nytt med faktiska förändringar i 

underlaget.   

Tidpunkt för upptäckt av felberäkning var 2022-03-10 (index för 

oktober publicerades för användarna 2021-10-25 och index för 

januari 2022-01-24). 

 

Totalindex Taxiindex för anropsstyrd trafik
Tidpunkt Ursprungligt 

levererat index
Korrigerat 
index

Procentuell 
skillnad

januari 2022 133,5 122,6 -8,2%
oktober 2021 126,0 121,1 -4,0%
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4. Vidtagna åtgärder 

Följande åtgärder har vidtagits, som omfattar nya ingående 

rutiner kring granskning av beräkningar och resultatunderlag, 

för att liknande fel inte ska uppstå igen: 

• Översyn av arbetsrutinbeskrivning för uppdraget och 

arbetsprocessen i dess helhet. 

Kontrollant som gör en kontrollberäkning av beräknade 

värden innan leverans till kund. 

5. Ytterligare åtgärder som behöver vidtas 

• Se över automatiseringsmöjligheter för beräkningarna för att 

arbeta bort den mänskliga faktorn i högre grad.  

 

6. Kommande utveckling 

• För att bibehålla statistikens relevans och aktualitet när 

kostnadsförskjutningar och ny teknik tillkommer finns det 

behov att denna typ av fastbasindex med tiden behöver 

uppdateras. SCB har därför tillsammans med Svenska 

Taxiförbundet beslutat om att genomföra en översyn av det 

innehåll som togs fram under perioden 2015–2016. En tillsatt 

referensgrupp kommer att bidra i arbetet, som innebär att 

uppdatera viktsystemet men också att fånga upp nya 

kostnadsposter, exempelvis att fokusera på nya drivmedel. 

Resultatet kommer att innebära en kalibrering och därmed en 

kvalitetssäkring av Taxi-index.  

 

7. Kontaktpersoner 
Kontaktpersoner hos SCB: 

Jonas Jonsson Handläggare ESA/NUP/PP 

jonas.jonsson@scb.se    tfn 0104794065 

Stefan Pettersson Handläggare ESA/NUP/PP  

stefan.pettersson@scb.se   tfn 0104794263 
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