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Frånvarande:  
 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna. 

1  Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

2  SCB-info  
(Magnus Sjöström, SCB)  

SCB har nyligen gjort en omorganisation som innebär att enheterna 

Arbetskraftsundersökningarna (BV/AKU) i Stockholm och enheten för 

löner och sysselsättning (ES/LS) i Örebro har slagits ihop till en enhet 

med namnet Arbetsmarknad (BV/AM) som därmed organisatoriskt hör 

hemma på Avdelningen för befolkning och välfärd. Till den nya enheten 

har Cecilia Stenbjörn rekryterats som enhetschef, medan Mikael 

Fredberg och Elisabet Andersson, som tidigare varit enhetschefer för 

respektive enhet fortsättningsvis kommer att fungera som gruppchefer 

i Örebro respektive Stockholm. Eftersom ES/LS lämnar avdelningen för 

Ekonomisk statistik innebär det att Cecilia Hertzman lämnar rollen som 

ansvarig avdelningschef, men hon sitter kvar i rådet som SCB-

representant då arbetsmarknadsstatistikens koppling till den 

ekonomiska statistiken är stark. 

Under hösten kommer SCB att hålla ett antal webbinarier. Det som 

återstår från dagens datum är Statistikforum den 12 november. Årets 

tema är Statistikens roll i en postpandemisk värld. Anmälan görs på 

SCB:s hemsida. 

 

SCB arbetar vidare för att uppnå den nya visionen och målen genom att 

kraftsamla inom fyra viktiga områden. 
 

1. Vi tillämpar principen om öppna data, vilket bland annat innebär 

att:  

• Statistikutbudet på lokal och regional nivå har ökat i 

statistikdatabasen, bland annat finns nu statistik på delområden 

och regionala befolkningsframskrivningar.  

• Arbete bedrivs ihop med andra statistikansvariga myndigheter 

för att ta ett mer samlat grepp kring officiell statistik som öppna 

data.  

• SCB har laddat upp data via nationella dataportalen för öppna 

data dataportal.se.  

2. Medias referenser till SCB har fördubblats  
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• En analysgrupp har etablerats för att snabbt ta fram relevant 

statistik under Coronapandemin.  

• En mediehandbok har tagits fram.  

• SCB:s webbplats har en ny startsida sedan juli 2020.  

3.  Uppgiftslämnarbördan har halverats  

• Insatserna för att minska uppgiftslämnarbördan är långsiktiga 

till sin karaktär och kommer vara aktuella under flera år. Flera av 

de föreslagna aktiviteterna är komplexa och berör flera olika 

verksamheter vilket gör att det tar tid att komma framåt.  

• För undersökningar som riktar sig mot mindre företag har förslag 

om reducering av urvalsstorlekarna lagts fram men ännu inte 

godkänts. 

4. Vi har en helt 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 efter användarnas behov. En 

omfattande användarkartläggning genomfördes före sommaren. 

Tre inriktningsförslag för den nya arbetsmarknadsstatistiken har 

tagits fram. Förslagen ska diskuteras med användarna under 

hösten. I ett första skede i form av en workshop vid dagens möte 

och sedan i en vidare krets på ett ILERA-seminarium 

(http://ilerasvenska.se/) den 21 oktober. Planen är att det ska 

finnas ett slutligt förslag i maj 2021. Se vidare information som 

uppdateras löpande på SCB:s hemsida: 

www.scb.se/arbetsmarknad 

3  Ämnesdesign arbetsmarknad – 

Workshop 
(Martin Axelson, SCB, Peter Beijron, MI) 

Martin inledde med att beskriva de tre förslagen på inriktningar för den 

framtida arbetsmarknadsstatistiken som SCB har statistikansvar för. 

Dessa benämndes i presentationen Mini, Midi och Maxi, där namnet 

speglar hur stor förändring inriktningen innebär i jämförelse med i dag. 

- Mini -  innebär en ambitionshöjning för urvalsbaserad statistik 

där man känner igen sig i dagens produktflora även om vissa 

förändringar görs. 

- Midi - går mer mot registerbaserad statistik som utökas och görs 

på kvartal med uppgifter från administrativa register som finns 

på och utanför SCB idag. 

- Maxi – innebär ännu större tonvikt på register som är 

urvalsassisterad där inte registeruppgifter kan fånga relevant 

information. Statistiken görs på månadsbasis som huvudregel. 

För att Maxi ska kunna genomföras fullt ut behövs information 

som inte finns i några register tillgängliga för SCB idag, men som 

http://www.scb.se/arbetsmarknad
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skulle vara möjliga att fånga i register, t.ex. via företagens 

lönesystem.  

 

Därefter tog Peter vid och beskrev förändringar som MI kan tänkas 

genomföra i form av mer automatiserat uppgiftslämnande från 

företagen. Detta kan innebära att konjunkturstatistiken avseende löner 

kan börja samlas in på individnivå i framtiden. 

 

Många intressanta inspel, tankar och förutsättningar på, om och för 

förslagens utformning och innehåll från ett användar-, producent-, och 

uppgiftslämnarperspektiv framkom under den efterföljande 

workshopen. Arbetsgruppen för ämnesdesign Arbetsmarknad tar med 

sig denna värdefulla input i det fortsatta arbetet och återkommer i 

vidare samtal med rådets ledamöter i olika konstellationer under 

hösten och i helgrupp till vårens möte i användarrådet. 

 

4 Övriga frågor, Nästa års möten 
Cecilia Stenbjörn informerade om att de kommande förändringarna i 

ramlagen för AKU som träder i kraft 2021 kommer att innebära 

förändringar i AKU. Läs mer om detaljerna i mötesanteckningarna från 

vårens möte (20200504) 

Nästa års möten bestämdes till början av maj och början av oktober. 

Möteskallelser kommer.  


