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2. Presentationsrunda 
Samtliga ledamöter 

Presentationsrunda med anledning av att det har tillkommit en ny 

ledamot sedan senaste mötet samt att tillfälliga ersättare deltar. 

3. Godkännande av dagordningen 
Per Molander 

Inga synpunkter på dagordningen. 

4. Information från SCB 
Magnus Sjöström, Avdelningen för Befolkning och välfärd (BV) 

Magnus Sjöström, chef för Avdelningen för Befolkning och välfärd, 

informerade om vad som är aktuellt på SCB. 

SCB arbetar med att förse samhället med användbar information att lita 

på genom att kraftsamla inom fyra viktiga områden. De fyra 

kraftsamlingarna är: 

• Tillämpar principen om öppna data 

• Medias referenser till SCB har fördubblats 

• Halverad uppgiftslämnarbörda 

• Moderniserad arbetsmarknadsstatistik 

Nedan beskrivs kort vad som har uppnåtts under 2020 samt vad som 

planeras för 2021 för respektive kraftsamling. 

Tillämpar principen om öppna data 
SCB tillämpar principen om öppna data och bidrar till att den tillämpas 

i hela systemet för den officiella statistiken. 

Resultat från 2020 
• Statistik för demografiska statistikområden (DeSO) har publicerats 

för första gången och presenteras samlat via en ny ingång på 

webben. Digitala gränser för DeSO finns tillgängliga på en ny 

Geodataplattform. 

• Månadsredovisning av befolkningsstatistik per kommun har börjat 

publiceras liksom regionala befolkningsframskrivningar i 

standardutförande på kommunnivå. 

• SCB bidrog tillsammans med övriga statistikansvariga myndigheter 

till att Sverige gick från en nionde till femte placering bland 187 

länder som ingick i Open Data Watch ranking kallad Open Data 

Inventory, ODIN 2020/2021. 

• SCB har lyft fram behovet av finansiering för att göra Allmänna 

företagsregistret till öppna data inom ramen för Lantmäteriets 

regeringsuppdrag om budgetära konsekvenser av den nya öppna 

data-förordningen inom EU. 

https://opendatawatch.com/
https://opendatawatch.com/publications/odin-open-data-inventory-2020-21-executive-summary/
https://opendatawatch.com/publications/odin-open-data-inventory-2020-21-executive-summary/
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• Rådet för den officiella statistikens arbetsgrupp för användbarhet 

och tillgänglighet har startat upp igen med delvis ny bemanning och 

tagit fram konkreta aktiviteter kopplade till att göra den officiella 

statistiken mer känd och använd. 

• DIGG har i sin handlingsplan för öppna data tagit med ett förslag 

om att kraftsamla kring officiell statistik som öppna data.  

Planerat för 2021 
• Lansering av ett nytt kartverktyg på scb.se. 

• En vägledning om API och öppna data hos statistikansvariga 

myndigheter har påbörjats och ska vara klar Q1 2021. 

• Förbereda och genomföra en användarkartläggning för att ta reda på 

mer hur vi kan göra det lätt att hitta all officiell statistik. 

Medias referenser till SCB har fördubblats 
Satsning på att öka referenser där SCB:s talespersoner/experter uttalat 

sig snarare än referenser av typen ”källa: SCB”. 

Resultat från 2020 
• SCB har haft extra stort fokus på ämnen kopplat till pandemin. Det 

redaktionella arbetet har utvecklats med mer fördjupande texter. 

Intresset har varit stort för hur ekonomin påverkas av Covid-19, i 

synnerhet för snabb statistik. Publicering av ny BNP-indikator, 

aktivitetsindikator och försäljningsindikator. 

• En mindre kampanj i sociala kanaler och en tillhörande film för att 

belysa vikten av statistik på temat ”ett Sverige utan siffror”. Filmen 

började visas på SVT:s program Anslagstavlan i slutet av november 

och fortsätter visas fram till våren 2021. 

• Medverkan i Nyhetsmorgon på TV4 elva gånger för att prata om allt 

från namn och giftermål till fritidsvanor och midsommarmat. 

Nyhetsmorgons publik beräknas vara 600 000 tittare varje morgon. 

Planerat för 2021 
• Utredningen kring publiceringsprocessen slutförs under 2021, med 

syfte att bland annat minska manuella moment och se över en 

tidigareläggning av publiceringstidpunkten. 

Uppgiftslämnarbördan har halverats 
Arbetet med att minska uppgiftslämnarbördan hänger ihop med 

satsningar på att fånga data direkt i företagens system och att få 

tillgång till nya datakällor.  

Resultat från 2020 
• Kontakter har etablerats med NEA (Nätverket för elektroniska 

affärer) och olika systemleverantörer inom byggsektorn och 

inkvarteringsprodukterna för att automatisera dataöverföringen. 

• Arbete med utveckling av IT-system som klarar av att skicka och ta 

emot mikrodata till/från övriga medlemsländer, SIMSTAT (MDE).  
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• Arbete med ny insamlingsmetod webbskrapning är avslutat och 

verktyget sjösattes i produktion från december 2020 för att samla in 

"basen" i KPI för 2021. En betydande del av butiksinsamlingen 

ersätts med webbskrapning direkt från december 2020 och fler 

butiker fasas bort 2021. 

• Elektroniska transaktionsdata för drivmedel i produktion har börjat 

användas, fyra företag lämnar data för samtliga deras stationer och 

produkter veckovis. Detta ersätter det tidigare urvalet av drygt 100 

drivmedelstationer där priserna ringdes in under en 

treveckorsperiod. 

• Mobilnätsdata (signaldata där mobiltelefoner finns) är en ny 

informationskälla. SCB har under året etablerat samarbetet med 

Telia för att testa provdata för att få en bild av den möjliga 

användningen för den officiella statistiken. 

• Projekt för att möjliggöra säkrare inloggning med bl.a. BankId har 

slutförts. 

• Statistiktaxonomier avseende företagsstatistik för månad och 

kvartal lanserades i december. 

• Implementering av åtgärder för att minska antalet små företag i de 

undersökningar där det har störst effekt har utretts.  

Planerat för 2021 
• Transaktionsdata från tre företag i elektronikbranschen tas i 

produktion från 2021, ett fjärde (som är det största) planeras för 

under våren. 

• En ändring i föreskriften för KPI planeras gälla från våren 2021. I 

den nya föreskriften ändras skrivelsen till att transaktionsdata kan 

krävas in under uppgiftslämnarskyldigheten. 

• Arbetet med förändrad insamling av data fortsätter under 2021, SCB 

testar en app för uppgiftslämnande i dagbok. 

• Arbetet med att skapa AGI-register (arbetsgivardeklarationer för 

individer) och DIÅR-register (digitala årsredovisningar) har fortgått 

hela året och under första halvåret 2021 kommer den första 

årsversionen av AGI-registret med god kvalitet att komma på plats. 

• Implementering av säkrare inloggning via bl.a. BankId genomförs. 

• Ytterligare kontroller i nära anslutning till uppgiftslämnandet ska 

implementeras i ett antal undersökningar, på så sätt minskar 

behovet av återkontakter med uppgiftslämnarna. 

• Implementering av åtgärder för att minska antalet små företag i de 

undersökningar där det har störst effekt genomförs. 

• En ny webbtjänst Uppdatera AE (uppdatera arbetsställeinformation i 

FDB) ska utvecklas. 

Moderniserad arbetsmarknadsstatistik 
Arbete pågår med att tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

Medlingsinstitutet och Arbetsmiljöverket ta fram en samlad och 

moderniserad arbetsmarknadsstatistik som beskriver den svenska 

arbetsmarknaden väl.  
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Resultat från 2020 
Användarsamverkan  

• Genomfört digitala möten för att kartlägga användarbehov; externt 

och internt. 

• Utarbetat underlag på temat tre möjliga inriktningar för framtidens 

arbetsmarknadsstatistik samt diskuterat detta med användare – 

underlaget föremål för behandling vid användarrådsmöten under 

hösten och ILERA-seminarium den 22 oktober, därefter 

tillgängliggjort på Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken (scb.se). 

• Genomfört dialoger med fokus på huvudinriktning för det fortsatta 

arbetet, samt diskussion av underlag på temat möjlig utveckling av 

statistik som baseras enbart på administrativa uppgifter (se nedan). 

Internationell utblick 

• Kartlagt internationella EU-regleringar av 

arbetsmarknadsstatistiken. 

• Genomfört en inventering i syfte att redovisa och tillvarata 

relevanta erfarenheter från, och lösningar för, framställningen av 

arbetsmarknadsstatistik i andra länder – en första inventering 

genomförd, ytterligare aktiviteter planeras. 

Metodinsatser kopplade till arbetsgivardeklarationer på individnivå 

(AGI) 

• Genomfört en utredning på temat AGI som hjälpinformation i AKU:s 

skattningsförfarande, med resultat att ny hjälpvektor 

implementeras fr.o.m. januari 2021. 

• Genomfört en utredning på temat AGI istället för Antal anställda i 

KS - första etapp klar, andra etapp pågår. 

Tillgång till uppgifter 

• Genomfört bred inventering, med utgångspunkt i ämnesområdet 

Arbetsmarknad, av administrativa uppgifter och andra källor som 

kan ersätta direktinsamling. 

• Bidragit till att en gemensam översyn av SCB och 

Arbetsförmedlingen (Af) av frågeinnehållet i undersökningarna 

Arbetskraftsbarometern (SCB) och Arbetsmarknadsprognos-

undersökningen (Af) genomförs. 

• Bidragit till att Medlingsinstitutet initierat ett projekt kopplat till 

möjligheten att förenkla uppgiftslämnandet till 

konjunkturlönestatistiken. 

Utvecklad analys med fokus på användare och användning 

• Utarbetat ett grovt förslag avseende en ny analysprodukt, med 

tentativt namn Sveriges arbetsmarknad. 

Statistik som baseras enbart på administrativa uppgifter 

• Utarbetat ett diskussionsunderlag på temat Befolkningens 

arbetsmarknadsstatus samt identifierat frågor som behöver utredas 

ytterligare. 
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• Påbörjat arbetet med att skapa en databas för at empiriskt testa 

tankarna i diskussionsunderlaget i designval. 

• Upprättat inledande kontakter med myndigheter som håller 

relevanta administrativa uppgifter för att diskutera praktiska frågor 

rörande datatillgång. 

Planerat för 2021: 
• Arbetet fortsätter enligt plan. 

Kommentarer och synpunkter från ledamöterna 

Per Molander 
Pågår utvecklingsarbete avseende SCB:s webbplats? 

Svar SCB: Kontinuerlig utveckling av webbplatsen, dock har större 

insatser fått stå tillbaka på grund av begränsade resurser. 

Susanne Holland 
Hur ser SCB på nuvarande kartverktyg som används på webbplatsen? 

Namnet på företaget som ligger bakom verktyget syns vid 

nedladdningar av data. Det ser även ut som att nedladdad data lagras i 

en molntjänst, hur ser SCB på detta? 

Svar SCB: Licenser för webbkartor ingår i det GIS-program SCB 

använder för att skapa statistik från geodata. Nuvarande lösning med 

kartverktyg på SCB:s webbplats är interimistisk för att snabbt komma 

igång med visualisering på kartor, framför allt på små geografiska 

områden och många gånger med fokus på statistik direkt eller indirekt 

relaterad till Covid-19, samtidigt som arbete pågår inför en kommande 

upphandling av kartverktyg.  

I kartverktyget syns företagsnamnet på bakgrundskartor samtidigt som 

namnet på programvaran syns i webblänken. Det har varit på liknande 

sätt tidigare i äldre kartlösningar och är inget som anses störa intrycket 

eller påverka användaren. 

Det är mycket riktigt en molntjänst som används i interimslösningen, 

varför endast data motsvarande aggregeringsnivån i Statistikdatabasen 

används i kartverktyget. Både statistiken och geografin klassas som 

öppen data men med en paketering som når fler användare utan 

kunskaper i GIS eller programvaror för att hantera statistik.  

I framtida lösningar är tanken att molntjänster inte skall nyttjas, vilket 

då skulle möjliggöra visualisering av annan typ av statistik. 

Se länk för exempel på uttag via kartverktyget. 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/kartor/
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5. Socioekonomisk indelning, SEI 2020 
Eiwor Höglund Dávila, Avdelningen för Befolkning och välfärd 

(BV) 

Eiwor Höglund Dávila informerade om det fortsatta utvecklingsarbetet 

för att ersätta den socioekonomiska indelningen, SEI, som publicerades 

1982. Utvecklingsarbetet har nu kommit till ett läge där SCB har ett 

förslag som ledamöterna blivit ombedda att lämna synpunkter på. 

Förslaget av SEI 2020 baseras bland annat på ökade krav på mer och fler 

registerbaserad data och analyser, liksom önskemål om en 

klassifikation som med små resurser kan hållas aktuell. Förslaget 

innebär därmed att SEI 2020 kommer att baseras helt på registerdata 

(Yrkesregistret) om svensk standard för yrkesklassificering (SSYK 2012) 

och bli en variabel i Yrkesregistret. 

Förslaget innebär att uppgift om SEI 2020 kommer att kunna finnas för 

den förvärvsarbetande befolkningen (anställda och företagare) 16 år 

och äldre samt retroaktivt från år 2014. Inplacering av ett yrke baseras 

på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå. 

Förslaget omfattar följande gränsdragningar: 

• Avgränsningen arbetare-tjänstemän följer den överenskommelse 

som Medlingsinstitutet, LO och Unionen gjort för olika yrken och 

som används i den officiella lönestatistiken. 

• Uppdelningen av arbetaryrken efter varu- respektive 

tjänsteproducerande har gjort med hjälp av de insamlade 

kollektivavtalen (670 st). 

• Uppdelningen av arbetaryrken efter facklärd/ej facklärd har skett 

utifrån kraven på yrkets utbildningslängd. 

• För tjänstemän är det yrkets utbildningslängd som avgör om yrket 

klassas som lägre tjänsteman, tjänsteman på mellannivå eller högre 

tjänsteman. 

• Gruppen Ledande befattningar har inte några utbildningskrav. 

• Indelning av tjänstemännen efter arbetsledande eller ej är inte 

möjlig då den uppgiften inte återfinns i Yrkesregistret. 

• Företagare identifieras på samma sätt som i den registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistiken, RAMS. Företagare återfinns i två 

kategorier, Egenföretagare och AB företagare. Dessa har slagits 

samman i tre olika SEI 2020 grupper – Ensamföretagare utan 

anställda, Företagare med 1-9 anställda och Företagare med 10 eller 

fler anställda. 

Kriterier för SEI 2020: 

1. Skiljer på anställda och företagare. 

2. För att skilja mellan arbetare och tjänstemän används 

Medlingsinstitutets indelning i arbetare och tjänstemän, baserat på 

SSYK 2012. 
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3. En tredje uppdelning görs utifrån de kvalifikationer som yrkena 

vanligtvis kräver. Kvalifikationskrav operationaliseras i antal 

utbildningsår. 

 

Synpunkter efter mötet skickas till Eiwor Höglund Dávila: 

eiwor.hoglund@scb.se  

Kommentarer och synpunkter från ledamöterna 

Karin Halldén 
LNU-gruppen på SOFI tycker att det är bra och viktigt att SCB gör en 

uppdatering av den socioekonomiska indelningen SEI. Efter att ha tagit 

del av underlaget inför mötet gör dock LNU-gruppen bedömningen att 

den nya indelningen inte på ett korrekt sätt tar hänsyn till utbildnings-

krav för specifika arbeten, vilket bland annat innebär att vissa yrken 

som i förslaget räknas till facklärda arbetare blir felgrupperade. LNU-

gruppen anser att förslaget på ny indelning inte tillför mycket mer än 

SSYK. De tycker också att det är märkligt att kalla den nya indelningen 

för SEI, när en av grundbultarna för den nuvarande SEI – 

utbildningskrav kopplade till ett specifikt yrke – inte finns kvar i 

förslaget gällande SEI 2020. Den nya indelningen är inte jämförbar med 

nuvarande SEI och kanske således inte borde kallas för SEI. Den 

föreslagna indelningen resulterar i ett tidsseriebrott som inte 

representerar ett faktiskt skifte på arbetsmarknaden. Det finns därmed 

risk att användare kan feltolka statistiken. 

LNU-gruppen arbetar med en alternativ indelning, som kommer att 

kunna vara klar om ungefär sex månader. SOFI hoppas att SCB kan 

vänta med att implementera den nya SEI till dess att SOFI tagit fram en 

alternativ indelning. SOFI erbjuder SCB att få ta del av deras arbete när 

det är klart om ungefär sex månader. SOFI:s arbete kommer att baseras 

mailto:eiwor.hoglund@scb.se
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på nya data från den senaste levnadsnivåundersökningen (LNU) samt 

från den senaste Svenska Longitudinella studien Om Sociala 

förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH), dvs. två 

urvalsundersökningar. 

Svar SCB: En anledning till att den nuvarande SEI inte uppdaterats 

tidigare handlar om att SCB inväntat EU-arbetet med den europeiska 

socioekonomiska indelningen (ESeC och därefter ESeG). En tanke med 

den nya indelningen är att den ska skapas på ett sådant sätt att den 

med små resurser i framtiden ska kunna uppdateras. Nuvarande 

registerbaserade upplägg möjliggör det liksom att SEI kan användas 

både i survey- respektive registerstudier. 

Jesper Roine och Håkan Nyman 
Hur ser kraven ut för att kodas som egenföretagare respektive 

kombinatör? 

Svar SCB: Huvudsaklig sysselsättning samt största inkomstkälla avgör. 

Per Molander 
Hur ser SCB på fenomenet att t.ex. hantverkare ”tvingas” att bli egna 

företagare då entreprenörer kräver detta? 

Svar SCB: Detta är inget som har diskuterats i utredningsarbetet. 

Anna-Maria Kling  
Folkhälsomyndigheten är positiv till SCB:s arbete med SEI. 

Folkhälsomyndigheten vill gärna få ta del av resonemangen kring de 

innehållsmässiga faktorerna i SEI-koderna, dvs. bakgrund om t.ex. vilka 

socioekonomiska aspekter som indelningen avser att mäta. De noterar 

att ett stort fokus ligger på utbildningslängd, som kan vara en ganska 

trubbig indikator för att mäta socioekonomisk position. Det beror bland 

annat på att många yrken de senaste åren har akademiserats utan att 

för den delen fått en förändrad socioekonomisk position. 

Folkhälsomyndigheten efterfrågar reflektioner kring detta. 

Svar SCB: Vi tar till oss synpunkten i det fortsatta arbetet. 

Linnea Källqvist 
Kan de nya SEI-koderna tas fram några år bakåt i tiden? 

Svar SCB: Den föreslagna indelningen kan tas fram från och med år 

2014. 

6. Regeringsuppdrag, funktionsnedsättning 
Alexandra Kopf Axelman (BV/SV) och Anna Nyman (BV/PI) 

Alexandra Kopf Axelman, enhetschef för enheten för social 

välfärdsstatistik, och Anna Nyman, vid Prognosinstitutet, berättade om 
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innehållet i SCB:s avrapportering av regeringsuppdraget om statistik 

om personer med funktionsnedsättning. 

Statistik 
I likhet med avrapporteringar av tidigare motsvarande regerings-

uppdrag omfattar 2020 års avrapportering statistik i form av tabeller 

baserat på Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) som 

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF). 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har, utifrån innehållet i 

undersökningarna, valt indikatorer. Tabellerna finns publicerade på 

SCB:s webbsida: 

Statistik om personer med funktionsnedsättning, tabeller 2018–2019 

(scb.se) 

Barn med funktionsnedsättning (scb.se) 

Uppgifter från dessa tabeller har varit ett viktigt underlag för SCB:s 

arbete med Agenda 2030: Agenda 2030 (scb.se). Se till exempel 

rapporten Lämna ingen utanför: Lämna ingen utanför (scb.se) 

Definition 
Regeringsuppdraget innebar också att SCB ska ta fram en definition av 

gruppen personer med funktionsnedsättning för statistiska ändamål. I 

denna del av uppdraget har SCB samrått med Myndigheten för 

delaktighet (MFD), Folkhälsomyndigheten samt representanter för 

funktionshindersrörelsen. 

Eftersom uppdraget är att beakta den harmonisering som sker inom EU 

har SCB här utgått från det så kallade ”short set of questions” som 

Washington Group (en så kallad ”city-group” under UN Statistical 

Committee) tagit fram. I och med den nya ramlagen (2019/1700) 

kommer WG:s short set vara en obligatorisk del av SILC (som utgör en 

integrerad del av Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)) vart 

tredje år. SCB kommer dock att ställa frågorna varje år i ULF. 

WG:s short set omfattar frågor om svårigheter att 1) se, 2) höra,  

3) gå eller gå i trappor, 4) komma ihåg eller koncentrera sig, 5) ta hand 

om sig själv respektive 6) kommunicera. Svarsalternativen för 

respektive av dessa frågor är: 

 1   Nej, inga svårigheter 

 2   Ja, vissa svårigheter 

 3   Ja, stora svårigheter 

 4   Kan inte alls 

Med syfte att komplettera WG-frågorna komplettera SCB dessa frågor 

med två nationella frågor i ULF, med syfte att säkerställa att personer 

som identifierar sig som tillhörande gruppen personer med 

funktionsnedsättning får en möjlighet att tillhöra gruppen i statistiken, 

även om deras funktionsnedsättning inte omfattas av någon av de sex 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/tabell-och-diagram/statistik-om-personer-med-funktionsnedsattning/tabeller-20182019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/tabell-och-diagram/statistik-om-personer-med-funktionsnedsattning/tabeller-20182019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-barns-levnadsforhallanden/pong/tabell-och-diagram/statistik-om-barn-med-funktionsnedsattning/tabeller-2018-2019/
https://www.scb.se/agenda2030
https://scb.se/contentassets/992b5ef6a28a451286cfff1672acea73/mi1303_2020a01_br_x41br2002.pdf
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utpekade områdena i WG:s short set. De två nationella frågorna är: 

Har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? 

Om ja: Tycker du att din funktionsnedsättning innebär några svårigheter? 

 1   Nej, inga svårigheter 

 2   Ja, vissa svårigheter 

 3   Ja, stora svårigheter 

 4   Ja, det finns något du inte alls klara av 

SCB:s förslag för definition av gruppen personer med funktions-

nedsättning för statistiska ändamål i ULF är preliminärt: 

• Personer som svarat ”stora svårigheter” eller ”kan inte alls” på 

minst en av WG-frågorna 

eller som svarat 

• ”stora svårigheter” eller ”att det finns något de inte alls klarar av” 

på den nationella frågan. 

Den föreslagna definitionen går i linje med den definition som WG 

föreslår, vilket innebär att den kommer användas av andra aktörer, t.ex. 

av Eurostat i sin publicering baserat på SILC. SCB vill dock utvärdera 

förslaget på definition baserat på faktiska svarsdata, som samlas in i 

2021 års ULF. 

Till den framtida Barn-ULF föreslår SCB en annan ansats än för ULF. I 

Barn-ULF föreslår SCB att de barn som svarat ”ja” på frågan Har du en 

långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat långvarigt 

hälsoproblem (t.ex. diabetes, allergi, eksem eller ADHD) som du fått 

fastställd av en läkare?” utgör gruppen barn med funktionsnedsättning 

för statistiska ändamål. Det är samma fråga och definition som 

Folkhälsomyndigheten använder när de redovisar statistik från 

undersökningen ”Skolbarns hälsovanor”. 

Att mäta funktionsnedsättning – en jämförelse av olika statistikkällor 
Avrapporteringen har dessutom omfattat en kartläggning i syfte att få 

bättre kunskap om vilka grupper av personer med funktionsnedsättning 

som ingår i ULF jämfört med andra statistikkällor. I studien jämförs 

personer som uppgivit åtminstone en funktionsnedsättning i ULF med 

uppgifter från ett urval av register med uppgift om 

funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialstyrelsen. Rapporten är publicerad på SCB:s webbsida:  

Att mäta funktionsnedsättning (scb.se) 

Resultaten utgör en värdefull kunskapsgrund för att kunna fortsätta 

utveckla ett registerbaserat mått på området. Kartläggningen visar 

bland annat att en fortsatt diskussion krävs kring om och hur man kan 

fånga upp äldre personer med funktionsnedsättning via ett 

registerbaserat mått. 

https://www.scb.se/contentassets/502da44214f140e6bda5fb06ed7bc5c9/le0101_2018a01_br_lebr2002.pdf
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Förslag 
En delrapportering av uppdraget lämnades till regeringen 2020-02-20 

med inriktning på förslag framåt. SCB föreslår följande: 

• Utvärdera föreslagen definition i ULF (hösten 2021) 

• Årlig publicering av tabellpaket från ULF 

• Rapport – jämförelse av mått (2022–2023) 

ULF kommer framöver innehålla GALI (Global Activity Limitation 

Indicator), WG Short Set samt två nationella frågor som specifikt 

efterfrågar om man har en funktionsnedsättning. Dessa frågor kommer 

att ställas till samma uppgiftslämnare och skattas för samma 

population, enligt samma statistiska metod. Det kommer därmed finnas 

goda möjligheter att beskriva hur de olika måtten förhåller sig till 

varandra och i vilken utsträckning olika uppgiftslämnare identifierar sig 

med olika begrepp, vilket kan underlätta tolkningen i andra 

undersökningar som kommer innehålla GALI. Om det låter sig göras 

tidsmässigt skulle rapporten också kunna innehålla motsvarande 

beskrivning av ett registerbaserat mått. 

• Utreda möjlighet till registerpopulation (2021– ) 

Den långsiktiga målsättningen för arbetet är att skapa en 

registerbaserad population som kan användas som bakgrunds-variabel 

för att redovisa annan statistik. Denna variabel kan inte motsvara 

personer med funktionsnedsättning, eftersom många personer med 

funktionsnedsättningar inte erhåller insatser eller ersättningar från 

samhället och därför inte finns i administrativa register. Istället är 

målet för detta arbete att skapa en population och variabel som föreslås 

kallas PEEF eller PEEIF (Personer som erhåller ersättning eller insatser 

för funktionsnedsättning), beroende på val som under det fortsatta 

arbetet. 

Kommentarer och synpunkter från ledamöterna 

Anna Dahlberg 
Myndigheten för delaktighet har den 1 april lämnat sin årliga rapport 

om funktionshinderspolitiken till regeringen. Rapporten innehåller 

bland annat resultat från ULF och Barn-ULF: Uppföljning - MFD 

7. Integrationsstatistik 
Malin Forsberg, BV/Enheten för statistik om befolkning och 

ekonomisk välfärd 

Malin Forsberg, som arbetar med integrationsstatistik på SCB, gav en 

översiktlig bild av den integrationsstatistik som framställs vid SCB, 

både via anslag samt på uppdrag av externa aktörer.  

Följande statistik med inriktning integration tas i dagsläget fram vid 

SCB: 

https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/kunskapsunderlag/funktionshinderspolitikens-utveckling/uppfoljning-av-funktionshinderspolitiken/
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Anslag 
• Databasen STATIV 

STATIV är en longitudinell databas framtagen för 

integrationsstudier. Databasen finns fr.o.m. 1997 och innehåller 

samtliga folkbokförda personer 31 december respektive år. 

• Temaområde integration 

Samlingssida för statistik med anknytning till integration på SCB:s 

webbplats. 

• Analyser om integration 

Rapporter och analyser med fokus på integration. 

• Officiell statistik om integration 

Statistik under uppbyggnad med en initial publicering 2019. 

Uppdrag 
• Nordisk integrationsstatistik 

Statistik med fokus på jämförbarhet mellan de nordiska länderna, 

vilket innebär att definitioner delvis skiljer sig från SCB:s ordinarie 

statistik. 

• Registerdata för integration  

Regeringsuppdrag avseende registerbaserad integrationsstatistik. 

Innehåller ca 80 indikatorer med tidsserier fr.o.m. 1997. Regional 

redovisning för riket, länen och kommunerna, regionala 

statistikområden (RegSO) samt vissa stadsdelar. 

• Socioekonomiskt index 

Uppdrag där Delmos tillsammans med SCB ska utveckla ett 

rikstäckande index som belyser hur olika områden (RegSO) förhåller 

sig till varandra när det gäller socioekonomiska faktorer. 

Redovisning i slutet av juni 2021. 

Kommentarer och synpunkter från ledamöterna 

Karin Halldén 
Efterfrågar statistik efter föräldrastatus, exempelvis efter sysselsättning 

och hälsa. Kan även vara av intresse att ha med utbildningsnivå i fler 

tabeller kopplat till utrikes födda. 

Anna-Maria Kling 
Folkhälsomyndigheten arbetar med att utveckla statistiken rörande 

nyanlända, ber att få inkomma med synpunkter längre fram. Ser behov 

av att redovisa uppehållstillstånd med uppdelning på tillfälliga och 

permanenta. Anser att indelningen av födelseregion är aningen trubbig. 

http://www.scb.se/STATIV
http://www.scb.se/integration
http://www.scb.se/le0105
http://www.scb.se/le0105
http://www.nordicstatistics.org/
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/statistik-om-integration/regeringsuppdraget-registerdata-for-integration/
https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/regeringsuppdrag-delmos-ska-ta-fram-ett-index/
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Per Molander 
Intressant att mäta graden av självförsörjning kopplat till integration, 

exempelvis som i rapporten När blir utrikes födda självförsörjande? Är 

detta något som SCB arbetar med? 

Svar SCB: SCB har ett pågående arbete med ett förslag på ett nytt 

kompletterande sysselsättningsmått. Måttet bygger på registerdata och 

visar hur stora inkomster personer haft från arbete. Syftet är att 

nyansera sysselsättningsbegreppet och öka analysmöjligheterna inom 

arbetsmarknadsområdet. En rapport om det kompletterande 

sysselsättningsmåttet kommer att spridas när arbetet är avrapporterat. 

Integrationsstatistiken har deltagit i arbetet och ser även på olika 

etableringsmått, exempelvis SCB:s mått RAKS (Registerbaserad 

aktivitetsstatistik). 

Linnea Källqvist 
Få datakällor där det är möjligt att följa individer över året. 

Förhoppningsvis blir möjligheterna till detta bättre i och med AGI-data.  

Susanne Holland 
Pågående arbete avseende att följa hälsa kopplat till integration. 

Hanna Hall 
Intressant att följa hur skuldsättning ser ut, är detta något som SCB 

arbetar med eller har data över? 

Svar SCB: SCB har inte tillgång till data över skuldsättning, så i 

dagsläget är det inte möjligt för SCB att ta fram statistik över detta. 

8. Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken 
Julia Fennö, BV/Enheten för arbetsmarknadsstatistik 

Julia Fennö presenterade SCB:s arbete med att ta fram en ny 

statistikprodukt med arbetsnamn Befolkningens arbetsmarknadsstatus, 

förkortat BAS. Syftet med BAS är att ta tillvara på de möjligheter som 

de nya administrativa uppgifterna arbetsgivardeklarationer på 

individnivå (AGI) från Skatteverket ger för att ta fram 

arbetsmarknadsstatistik. 

Utöver att ta till vara på möjligheterna med AGI, tas även tänket i den 

Registerbaserade aktivitetsstatistiken (RAKS) tillvara på vid 

utvecklingen av BAS. Vidare belyses ett av användarbehoven som AKU i 

dagsläget tillgodoser (men med annan grunddata och andra 

definitioner), samt tillgodoses ett användarbehov som för närvarande 

inte är uppfyllt, nämligen mer nedbrytbar arbetsmarknadsstatistik med 

högre frekvens och aktualitet. 

https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Sjalvforsorjning_web.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/raks---registerbaserad-aktivitetsstatistik.pdf
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Befolkningen efter arbetsmarknadsstatus i BAS 

 

I BAS används administrativa uppgifter för att definiera 

arbetsmarknadsstatus, vilket görs i en hierarkisk ordning och på 

månadsbasis (se figur nedan). 

Huvudkälla i definitionen av arbetsmarknadsstatus sysselsatta är AGI, 

varefter man arbetar sig vidare med ytterligare arbetsmarknadsstatusar, 

med andra källor, i en förutbestämd ordning. 

Exempel på grupper som är svåra att definiera är personer som är 

tillfälligt frånvarande från sitt arbete och som saknar indikation på 

sysselsättning under en månad, samt företagare, där det i dagsläget 

saknas en given källa motsvarande AGI för att månadsvis kunna 

identifiera dessa. 

Utöver arbetet med arbetsmarknadsstatus, pågår även ett arbete med 

att lägga på ett inkomstraster, för att genom detta möjliggöra analyser 

av arbetsmarknadsstatusar utifrån olika inkomstkällor. Detta innebär 

till exempel att det blir möjligt att se vilka typer av inkomster 

arbetslösa har (a-kassa, etableringsersättning, ekonomiskt bistånd etc.) 

eller om individer som definieras som sysselsatta samtidigt får andra 

typer av ersättningar såsom föräldrapenning. 
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Administrativa uppgifter som ligger till grund för arbetsmarknadsstatusar i BAS 

 

Arbetsgruppen har haft användardialoger och genom dessa fått positiv 

respons på förslagen, bl.a. att det är bra med en heltäckande 

registerbaserad arbetsmarknadsstatistik som är harmoniserad med 

definitionerna i AKU, samt att möjlighet finns att bryta ner statistiken 

på regional nivå. 

En målsättning för arbetsgruppen är att ta fram en prototyp av BAS, där 

det är möjligt att laborera med olika parametrar, exempelvis olika 

definitionsavgränsningar. 

Några av de frågor som fortfarande är föremål för diskussion är: 

• Redovisning på månad eller kvartal? 

• Vissa definitionsavgränsningar, t.ex. hur långt gå tillbaka för att 

klassificera tillfälligt frånvarande sysselsatta? 

• Benämningar (registerbaserat sysselsatt osv.)? 

Ytterligare information om BAS finns att läsa i rapporten Befolkningens 

arbetsmarknadsstatus baserad på administrativa data. 

https://www.scb.se/contentassets/4151635ea4b74b22a3ba8ecc0c81874f/scb-befolkningens-arbetsmarknadsstatus-baserad-pa-administrativa-data-december-2020.pdf
https://www.scb.se/contentassets/4151635ea4b74b22a3ba8ecc0c81874f/scb-befolkningens-arbetsmarknadsstatus-baserad-pa-administrativa-data-december-2020.pdf
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Kommentarer och synpunkter från ledamöterna 

Jesper Roine 
Intressant och efterfrågat. Fundering om kapitalinkomster, dessa bör 

vara med i inkomsttillägget då analyser av kapitalinkomster i 

förhållande till arbetsmarknadsstatus är intressant.  

Linnea Källqvist 
Kapitalinkomster även intressant ur ett jämställdhetsperspektiv då de i 

stor utsträckning är skevt fördelade mellan könen. 

Per Molander 
Hur hantera periodisering av kapitalinkomster då dessa inte finns 

tillgängliga på exempelvis månadsbasis? 

Svar SCB: Arbetet rörande inkomsttillägget är inte klart och kommer att 

kräva ytterligare utredning. Hittills har prioriteten legat på att bli klara 

med arbetet rörande arbetsmarknadsstatus. 

Per Molander 
Hur ser SCB på att BAS arbetslöshetsdefinition avviker från den 

definition som används av Arbetsförmedlingen? 

Svar SCB: En myndighetsgemensam arbetsgrupp ska tillsättas mellan 

Arbetsförmedlingen och SCB, vilken ska få till uppgift att se över hur 

kommunikationen kring de olika definitionerna ska se ut för att göra 

det tydligt för användare. 

Sannolikt blir antalet registerbaserat arbetslösa enligt BAS färre än 

antalet inskrivna arbetslösa enligt Arbetsförmedlingen då vissa kommer 

att klassas som registerbaserat sysselsatta i BAS. 

Linnea Källqvist 
Kommer det att finnas möjlighet att se vilka typer av inkomst-

transfereringar en person har i mikrodata? 

Svar SCB: De transfereringar som tas med i inkomstrastret kommer 

även att ingå i mikrodatamaterialet. 

9. Externa ledamöter om statistikbehov, 

synpunkter, frågor 

Per Molander 
I vilken utsträckning och på vilket sätt har pandemin påverkat SCB:s 

kärnverksamhet? Har infrastrukturen, exempelvis datainsamling, 

fungerat i den nya situationen? 

Svar SCB: Arbetet har fungerat på ett tillfredsställande sätt. SCB gjorde 

initialt en kraftansträngning med avseende på att säkra datatillgång. 

Återkommande mycket frågor rörande statistik över antal döda. 
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Jesper Roine 
Det finns en stor efterfrågan från framför allt journalister på att kunna 

följa den ekonomiska utvecklingen i realtid. Viktigt att arbeta med att 

tillhandahålla aktuell statistik, men även viktigt att fundera över vilken 

typ av statistik som passar för att följa ekonomin i realtid. 


