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1 Mötet öppnas 
Ordföranden Olov Schultz hälsade välkommen och öppnade mötet. Det 

gjordes en genomgång av formerna för det digitala mötet. Verktyget 

Skype användes. 

2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan ändringar. 

3 Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter på anteckningarna. De godkändes och lades till 

handlingarna.  

4 Nästa möte 
Datum för nästa möte är den 13 oktober 2021. Preliminär tid är 10:00-

15:00. Rådande pandemin-läge avgör om det är möjligt att träffas i 

samma lokal. Tills vidare skickas en kallelse med Skype-länk.    

Rådets ledamöter uppmanas att fundera över och diskutera följande 

förslag till ämnen för nästa möte. Kommentarer skickas till rådets 

sekreterare Karin Hedeklint.   

a) Grön omställning/Green Deal. Vad innebär det för branscherna 

inom byggande, boende och markanvändning, till exempel 

avseende finansiering av ombyggnad? Vad innebär tillhörande 

taxonomi? Vilka statistikbehov finns kopplat till detta?  

b) Census 2021: Lägesrapport och vad är på gång? 

c) Fastighetstaxering: Hur arbetar Skatteverket med det? Hur används 

den i SCB:s statistik? 

5 SCB-frågor 
Föredragande: Mikael Schöllin, SCB 

SCB arbetar med att förse samhället med användbar information att lita 

på, genom att kraftsamla inom fyra områden. SCB redovisade några 

insatser som gjorts under 2020 och som planeras för 2021: 

Öppna data:  

- Statistik och geodata för demografiska statistikområden 

(DeSO).  
- Månadsredovisning av befolkningsstatistik per kommun.  

- Regionala befolkningsframskrivningar i standardutförande på 

kommunnivå.  

- SCB har lyft fram behovet av finansiering för att göra det 

allmänna företagsregistret till öppna data.  

- Kvaliteten i företagsregistrets adresser ska förbättras. Arbetet 

drivs inom ett tvåårigt projekt som nyligen startade.  



3/13 

 

- Rådet för den officiella statistikens arbetsgrupp för 

användbarhet och tillgänglighet jobbar med aktiviteter 

kopplade till att göra den officiella statistiken mer känd och 

använd. 

- Plan för 2021 att lansera ett nytt kartverktyg på webbplatsen.  

- Plan för Q1 2021 att ta fram en vägledning om api och öppna 

data hos statistikansvariga myndigheter. 

Fördubblade referenser i media: 
- SCB har haft extra fokus på ämnen kopplat till pandemin. 

Intresset har varit stort för hur ekonomin och befolkningen 

påverkas av Covid-19, i synnerhet för snabb statistik.  

- Publicering av ny BNP-indikator, aktivitetsindikator och 

försäljningsindikator.  

- Medverkan i Nyhetsmorgon på TV4 för presentation av 

framförallt mer lättsam statistik. 

- Plan för 2021 att ha ett svar på hur publiceringstidpunkten för 

officiell statistik kan tidigareläggas, från 09:30 till cirka 08:00.  

Halverad uppgiftslämnarbörda:  
- Med olika metoder fånga data direkt i företagens system och få 

tillgång till nya datakällor. Till exempel genom att använda 

transaktionsdata istället för insamling av priser i butiker, för 

beräkning av prisindex.  

- Utredning av åtgärder för att minska antalet små företag i 

undersökningar. Arbetet fortsätter under 2021. 

Moderniserad arbetsmarknadsstatistik:  
- Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Medlingsinstitutet och 

Arbetsmiljöverket ta fram en samlad och moderniserad 

arbetsmarknadsstatistik. 

- Utredning och test av kompletterande källor.  

SCB:s kalendarium 

Flera digitala konferenser är på gång. Se SCB:s kalendarium: 

https://www.scb.se/vara-tjanster/kalendarium/   

Agenda 2030 

Ny statistik publicerades den 15 mars. Där finns även en analys av hur 

Sverige når målen 2021. Redovisningen har fått en ny layout och egen 

ingång på SCB:s webbplats: https://scb.se/agenda2030  

I höst kommer SCB:s slutrapport av regeringsuppdraget avseende 

uppföljning av Agenda 2030. Den kommer att innehålla förslag på hur 

den fortsatta redovisningen ska göras. 

 

https://www.scb.se/vara-tjanster/kalendarium/
https://scb.se/agenda2030
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Kommentarer från användarrådet: 

Bra med mer statistik, öppen data och att alla statistikansvariga 

myndigheter uppmuntras att jobba med api:er. Kan den lösningen 

erbjudas fler myndigheter? SCB tar med sig det önskemålet.   

Länsstyrelserna i Sverige uppskattar och använder den nya lokala 

statistiken, särskilt den som finns på DeSO-nivå.  

Önskemål om att SCB:s statistik även redovisar totaler, i form av färdig 

summering av delmängder. Det underlättar användningen om så 

mycket som möjligt finns färdigt direkt i tabeller och databaser. Till 

exempel bör det finnas en total i befolkningsstatistiken, utöver 

uppdelningen på kön, samt en total för småhus plus flerbostadshus.  

SCB tar med sig den frågan. Det pågår ett projekt som tittar på 

lösningar för att öka flexibiliteten i SCB:s interaktiva verktyg för 

tabeller (Statistikdatabasen). Man undersöker bland annat om det är 

möjligt att skapa tabeller direkt från mikrodata. Det finns dock ingen 

tidplan för det arbetet.  

Önskemål från flera ledamöter om att påbörjade bostäder redovisas på 

årsbasis. Det förenklar användningen om kvartalsredovisningen kan 

summeras till helår. SCB tar med sig önskemålet.  

Agenda 2030 indikator 11.1.1 – Andel av den urbana befolkningen som 

lever i slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga bostäder är 

relevant för svenska förhållanden, i och med att personer hamnar 

utanför bostadsmarknaden och att bostäder uppfattas som bristfälliga i 

fråga om standard. Kan indikatorn omsättas till svenska och europeiska 

förhållanden? SCB tar med sig den frågan.  

Bra att SCB jobbar med minskad uppgiftslämnarbörda. Det är relevant 

för kommunerna. Önskemål om att SCB stöttar Boverket i den översyn 

som ska göras under året avseende bostadsmarknadsenkätens 

insamling. SKR har lämnat en skrivelse till regeringen om att se över 

den här typen av insamling och den uppgiftslämnarbörda som den ger 

kommuner.  

Önskemål om att redovisning av nybyggnation kompletteras med 

nettotillskott via ombyggnad. Kan det läggas in i befintlig tabell? SCB 

tar med sig frågan och ser över detta. 

De förändringar som planeras i arbetskraftsstatistiken (AKU), kommer 

det att innebära brott i tidsserier? SCB svarar att det redan finns brott i 

tidsserien på grund av ändrad EU-reglering. Man arbetar generellt för 

att undvika onödiga brott i tidsserier i officiell statistik. Det är alltid en 

fråga om avvägning mellan olika kvalitetsaspekter.  
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6 Bordet runt 
Rådets ledamöter berättar kortfattat om nyheter i sin organisation, samt 

kommenterar utskickade lägesrapporter.  

Boverket  

Omställningen på grund av minskade anslag pågår fortfarande. En 

åtgärd blir avveckling av kontoret i Stockholm.   

Regeringsuppdrag på gång, bland annat om: 

- Förutsättning och hinder för omvandling av lokaler till 

bostäder.  

- Beräkning av bostadsbrist, inklusive förändringar i 

bostadsförsörjningslagen. Förslaget är ute på remiss nu.  

- Nya föreskrifter om skydd mot buller. Långsiktigt arbete.  

- Digitalisering, uppdrag tillsammans med framförallt 

Lantmäteriet. Redovisning i december av förslag på tekniska 

lösningar och juridik för att möjliggöra målsättningar. 

- Möjligheternas byggregler. Redovisades i december 2020.  

- Klimatdeklarationer vid uppförande av byggnad: Klimatdatabas 

som stöd för klimatberäkningar testas.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Angeläget att SCB fortsätter utvecklingsarbetet för statistiken över 

bygglov och påbörjade bostäder. Det är viktigt att de två uppgifterna 

stämmer överens. 

Byggföretagen 

Den nya konjunkturprognosen publiceras den 30 mars.  

Analysenheten följer utvecklingen av pandemin och dess påverkan på 

byggbranschen. Hittills har branschen påverkats lindrigt, eftersom 

bostadsbyggandet går bra.  

Man genomför olika åtgärder för att öka kompetensen inom branschen 

och säkra kompetensförsörjningen.  

Åtgärd på gång för ökad säkerhet på byggarbetsplatser, bland annat i 

form av en online-utbildning för alla medlemmar.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

- Väntar med intresse på statistiken över hushållens boende. SCB 

meddelar att arbetet går enligt plan och planerat 

publiceringsdatum gäller.   

- Statistiken över bygglov och nybyggnationer har stora 

skillnader sinsemellan. Hur gör SCB för att åtgärdas det 

problemet? SCB meddelar att arbete pågår, bland annat genom 
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att kontakt tas med uppgiftslämnare på kommuner när SCB 

upptäcker avvikelser i deras rapportering.  

- Återupptar gärna samarbetet med SCB avseende 

ombyggnadsstatistiken, för att komma till rätta med bristerna 

där.  

Fastighetsägarna 

Det blir förändringar i förutsättningarna för de årliga 

hyresförhandlingarna. Fastighetsägarna har tagit fram en nationell 

vägledning för hyresförhandlingarna 2021.  

Det är flera viktiga utredningar på gång, till exempel om hyressättning. 

Det finns intresse av att kunna se effekterna av dem i statistiken.   

Rapporten Sverigebarometern 2020 finns på Fastighetsägarnas 

webbplats. Den beskriver läget i fastighetsbranschen utifrån 

medlemmars enkätsvar. Den innehåller både nuläge och prognoser.  

Pandemin har framförallt påverkat ägare av butikslokaler och bostäder i 

hyresrätt. Även e-handeln sätter press på butiker, samtidigt som det 

gynnar fastighetsägare med lokaler för logistik. Det finns utmaningar 

för kontorsfastigheter, men det går inte att se några tydligare trender 

än på grund av långa avtal.   

Hyresgästföreningen riksförbundet 

Arbetar med flera statliga utredningar, men har även flera egna 

rapporter på gång, bland annat: 

- Rapport om hur Airbnb påverkar bostadsmarknaden.  

- Rörlighetsrapport framtagen med hjälp av data från SCB.   

- Förslag på hur mark kan tillgängliggöras för ökat 

bostadsbyggande.  

Förberedelser inför kommande valrörelse är på gång.  

IQ Samhällsbyggnad  

Flera aktiviteter på gång kring forskningspropositionen, då den är 

väldigt viktig för organisationen. Man jobbar med hur resultatet av 

propositionen ska utformas och hur satsningar inom samhällsbyggande 

kan göras.  

Utvärdering pågår av ansökningar till Smart Built Environment. IQ 

Samhällsbyggnad ser gärna ett samarbete med SCB här.  

Arbete pågår kring projektet Möjligheternas byggregler. Innebär 

positiva förändringar. IQ Samhällsbyggnad undersöker hur nya 

byggregler kan förändra sektorn och hur dialog om detta ska föras.   
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KTH, fastighetsvetenskap 

Lärarnas arbetsbelastning har ökat eftersom pandemi-restriktioner 

kräver nytt upplägg av både undervisning och examination. Pandemin 

har samtidigt gett KTH utrymme i media, avseende mätning av virus i 

avloppsvatten och vaccinstudier.  

KTH har haft nytta av SCB:s pandemirelaterade statistik, i studier av 

bland annat Covid-19 och äldreboenden. Även SCB:s arbete med 

Agenda 2030-statistik är uppskattat.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Bostadsstatistik i olika former och arbetet med Census är mycket viktigt 

för bostadsforskningen inom institutionen Fastigheter och byggande. 

Markanvändningsstatistik är viktigt för miljöforskning på andra 

institutioner. Med andra ord så är det många på KTH och på ABE 

(Arkitektur och samhällsbyggnad) som har stor glädje av det som SCB 

tar fram.  

Lantmäteriet 

Arbetar med flera regeringsuppdrag, bland annat: 

- Fortsatt arbete med digital infrastruktur för standardiserade 

datamängder inom byggnadsprocessen. De nya föreskrifterna 

implementeras under 2021. De juridiska och ekonomiska 

förutsättningarna utreds.  

- Utredning av fri hyressättning i samarbete med SCB och 

Skatteverket, för att lösa hur detta ska rapporteras.  

- Utredning om bostadsrättsregister.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Mycket positivt att läsa om allt som är på gång inom SCB, med ny 

statistik och andra arbeten.  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Pandemin ger länsstyrelsen många nya uppdrag, som måste prioriteras 

framför annat. Det handlar både om ansvar för utbetalning av stöd och 

om tillsyn att pandemilagen följs. Det här leder till många 

nyrekryteringar och omfördelning av personal inom myndigheten.  

Bostadsmarknadsenkätens resultat för Stockholm presenteras snart. 

Länsstyrelsen noterar ett minskat intresse hos kommuner att besvara 

enkäten. Man behöver fundera över alternativa insamlingsmetoder, för 

statistiken är mycket viktig.   

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Har behov av årsstatistik över påbörjade bostäder.  
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Regeringskansliet, näringsdepartementet 

Departementet har en ny minister med en ny profil. Det kommer dock 

att vara fortsatt fokus på sociala frågor.   

Man för samtal med byggbranschen om bland annat 

kompetensförsörjning och inträde på bostadsmarknad. Det har varit 

mycket givande.  

Flera utredningar som har lagts på andra myndigheter (framförallt 

Boverket) är på gång eller ute på remiss, bland annat: 

- Utredning om förstagångsköpare av bostad. 

- Klimatanpassning, inklusive öppen databas med klimatdata.  

- Bättre underlag för att bedöma bostadsbrist. På remiss nu. 

- Pengar för energieffektiviseringsstödet. Remiss på ny 

förordning på gång.  

- Forskningspropositionen, som innebär ökat anslag för 

forskning.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Fråga om undersökningen BUT (boendeutgifter). SCB svarar att den 

publiceras i juni.  

Vad innebär Census 2021? SCB svarar att det är statistik som beräknas 

av alla EU-länder samtidigt. Den gjordes för 2011 enligt ny metod. Då 

skapades även lägenhetsregistret. 2021 års statistik kommer att göras 

enligt samma metod, med hjälp av lägenhetsregistret och 

folkbokföringen. Det har diskuterats om en mer omfattande folk- och 

bostadsräkning ska göras, men SCB har svarat att det inte finns 

utrymme för det. Det är mer effektivt att förbättra befintliga register 

istället.  

Region Dalarna och RegLab 

Jobbar med att sätta upp api:er till SCB:s statistik, för automatiska 

uttag från statistikdatabasen. Det rekommenderas, då det är 

tidssparande och stabilt på sikt.   

Framför en hälsning från samtliga regioner att myndigheters 

redovisning av statistik bör bli bättre och samordnas. Det gäller inte 

bara myndigheter ansvariga för officiell statistik. 

Har gjort en segregationsrapport för Dalarna, genom analys på 

individnivå av närmsta granne. Man har alltså lämnat den traditionella 

redovisningen på administrativa indelningar (kommuner och liknande). 

Det har dock varit svårt att nå ut medialt med den nya 

redovisningstypen.  
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Använder statistik för att tolka olika uppfattningar som sprids om 

pandemins konsekvenser. Att det sker mycket konkurser och att man 

flyttar ut på landsbygden är inte något som regionen kan se i 

statistiken. SCB:s nya befolkningsstatistik per månad är uppskattad och 

användbar.  

Testar Telias mobil-data, bland annat för att följa trafikflödet till och 

från Dalarnas fjällområden. Finns intresse av att ta del av resultatet 

från de tester som SCB har gjort på samma data. Uttryckte även intresse 

av att höra mer om hur SCB tänker sig att använda denna typ av data 

för officiell statistik. 

Uttrycker viss oro för att befolkningen i arbetsför ålder minskar i delar 

av landet. Det kan till exempel leda till svårigheter att fylla 

utbildningsplatser.  

Kommentar på SCB:s lägesrapporter:  

Bra att SCB arbetar med förbättringar av adresser i företagsregistret. 

Det är uppgifter som används i regionerna.   

Sveriges allmännytta 

Precis som flera andra organisationer i rådet deltar man i pågående 

remissarbete inom området bostäder, bland annat avseende fri 

hyressättning.  

Sedan sist har organisationen ökat med tre nya associerade 

medlemmar.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

De bostadssociala frågorna är i ökat i fokus på grund av pandemin, då 

vissa grupper riskerar att ytterligare marginaliseras. Pandemin har även 

gett konsekvenser för SKR:s egen statistikverksamhet, då flera 

insamlingar har ställts in. Endast undersökningar med koppling till nya 

och snabba pandemirelaterade lagförslag har genomförts.  

Fler SOU på gång för granskning och remisshantering, bland annat den 

från jämlikhetskommissionen. Den är intressant, både avseende 

statistik och bostadspolitik. Boverkets utredning av möjligheternas 

byggregler är också av stort intresse.   

7 Trångboddhet 
Uppföljning av diskussion från föregående möte, med fokus på metoder för 

att mäta trångboddhet. Föredragande: Lovisa Sköld och Stefan Svanström, SCB  

Statistik över trångboddhet beräknas enligt olika normer. De har inte 

tagits fram av SCB, men används i SCB:s statistik. De normer som 

används idag är norm 2 och 3. Dessutom har Eurostat och 

Socialstyrelsen egna normer för trångboddhet.  
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Samtliga normer förutsätter tillgång data över antal rum per bostad, 

alternativt bostadsarea. Statistik över antal rum och area per person 

används inte tillsammans i SCB:s statistik. Användare av statistiken 

kan ibland felaktigt uppfatta de genomsnittliga statistikvärdena som 

gränser för vad som räknas som trångboddhet. Men det är enligt SCB 

inte syftet med genomsnittsvärdet.  

Datakällor till SCB:s statistik är:  

- Undersökningen ULF/SILC mäter levnadsförhållanden. Den 

bygger på ett litet urval av kosthushåll. Resultatet innehåller 

uppgifter om antal rum per bostad. Det lilla urvalet ger inga 

möjligheter till regionala och lokala analyser, vilket är en brist, 

då användare ofta vill göra mer detaljerade analyser. Det ger 

dock bra underlag för analyser på riksnivå och skillnader mellan 

länder, då undersökningen SILC är EU-reglerad.   

- Folkbokföringen i kombination med lägenhetsregistret ger 

information om bostadsarea, folkbokförd befolkning samt antal 

rum i flerbostadshus och specialbostäder. Det ger mätning av 

bostadshushåll. Eftersom det är totalregister ges goda 

möjligheter till analyser på lokal nivå.   

SCB visade exempel på olika förutsättningar i olika delar av landet, 

avseende yta för boende och boendeformer. Det finns skillnader mellan 

storstadsområden och landsbygd, men även inom städer kan det finnas 

stora skillnader i relativt närliggande områden. SCB:s nya indelning 

DeSO, där varje område är mindre än kommuner, är mycket användbar i 

detta sammanhang. Den lämpar sig väl för jämförelser inom kommuner 

och över tid, då indelningen kommer att bestå under lång tid framåt.   

SCB visade ett digitalt och interaktivt analysverktyg som har tagits fram 

för att underlätta analyser på lokal nivå, vilket har fått ökad betydelse 

under pandemin. Mer information finns här: https://www.scb.se/hitta-

statistik/redaktionellt/folj-utvecklingen-i-sveriges-kommuner-i-var-

nya-informationspanel/  

SCB ska inom kort publicerat en artikel med hjälp av statistik över 

bostäder och befolkning: https://www.scb.se/hitta-

statistik/redaktionellt/stora-skillnader-mellan-kommunerna-i-hur-

trangt-vi-bor/  

Kommentarer från användarrådet: 

- Det finns stora mätproblem i att skilja på bostadsstandard och 

trångboddhet. Det är svårt att mäta trångboddhetens 

konsekvenser för individen.  

- Trångboddhet är ett mått som bör sättas in i ett större 

sammanhang vid analyser, till exempel geografiskt läge i 

förhållande till service och övrig livssituation. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/folj-utvecklingen-i-sveriges-kommuner-i-var-nya-informationspanel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/folj-utvecklingen-i-sveriges-kommuner-i-var-nya-informationspanel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/folj-utvecklingen-i-sveriges-kommuner-i-var-nya-informationspanel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/stora-skillnader-mellan-kommunerna-i-hur-trangt-vi-bor/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/stora-skillnader-mellan-kommunerna-i-hur-trangt-vi-bor/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/stora-skillnader-mellan-kommunerna-i-hur-trangt-vi-bor/
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- Hur har pandemin påverkat boendestandarden? Kommer SCB 

att följa den utvecklingen? SCB svarar att frågan har diskuterats 

i den ämnesövergripande analysgrupp som har bildades på SCB 

vid pandemins start.   

- Hur följer Delmos utvecklingen av den här statistiken? SKR 

föreslår att SCB bjuds in för en egen visning av verktyget för 

Delmos och SKR. Länsstyrelserna är också intresserade av det 

upplägget. SCB är positiva till förslaget. SKR och Länsstyrelsen 

uppmanas att vända sig direkt till föredragshållare Stefan 

Svanström.   

- Sammanfattningsvis mycket intressant information.  

 

8 Kommersiella fastigheter 
Information om innehåll i kommande statistik och hur det kan mätas. 

Föredragande: Moon-Ji Jaber och Niclas Sjölund, SCB 

Tidigare fastighetskriser har fått stora konsekvenser för ekonomin och 

det finansiella systemet. Brist på indikatorer för bostäder och 

kommersiella fastigheter har uppmärksammats. ESRB (European 

Systemic Risk Board) har därför tagit fram en rekommendation, där det 

fastställs att fastighetssektorn är viktig för ekonomin och att det behövs 

indikatorer för att kunna bevaka risker inom sektorn. Även 

bostadssektorn tas upp, men bristerna avser främst det kommersiella 

beståndet.  

Av rekommendationerna följer ett stort paket med uppgifter och 

arbetsflöden, där ansvaret för att genomföra dem faller på Eurostat och 

ECB. På Eurostat har det bildats olika typer av arbetsgrupper för detta. 

De för diskussioner om statistiken på lång och kort sikt. Diskussionerna 

omfattar bland annat fastighetspriser. Vakansnivåer ges eget fokus. 

SCB deltar i de flesta av arbetsgrupperna. 

SCB rekommenderas att undersöka indikatorer för den fysiska 

marknaden, vilket bland annat omfattar prisindex för kommersiella 

fastigheter. SCB har beviljats bidrag från Eurostat för arbetet med att ta 

fram statistik som följer ESRB:s rekommendationer. SCB har börjat 

undersöka hur indikatorerna kan mätas. Det kommer att krävas nya 

undersökningar och samarbete med externa leverantörer. Prisindex kan 

delvis hämtas från befintligt register över fastighetspriser och lagfarter. 

Rekommendationen lämnar inget utrymme för nationella anpassningar 

av indikatorer.  

Tidsplanen är inte fastställd, på grund av komplicerat metodarbete och 

för att EU-förordningen ännu inte är på plats. När den väl är på plats 

har medlemsländerna 18 månader på sig att leverera ett resultat.  
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Det saknas en tydlig definition av kommersiella fastigheter. Det avser 

både byggnaden och marken, men det är oklart vad som gäller för 

fastigheter som används i offentlig verksamhet och utan kommersiell 

användning i slutledet.  

SCB tar gärna emot tips på lämpliga källor att använda för den nya 

statistiken.  

Mer information finns här: 

- EUROSTAT - Commercial property price indicators: sources, 

methods and issues: 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-

reports/-/ks-ft-16-001  

- ESRB: https://www.esrb.europa.eu/   

Kommentarer från användarrådet: 

- Bokal är ett begrepp som används om byggnadsyta som både 

används som bostad och lokal. SCB förklarar att det är svårt att 

mäta byggnader med flera användningsområden. Idag klassas 

byggnaden utifrån det största användningsområdet.  

9 Verksamhetsområden 
Vad har hänt sedan diskussionen med användarrådet hösten 2019? 

Föredragande: Linus Rispling, SCB 

SCB:s nya statistik över verksamhetsområden kan användas för 

redovisning av ekonomisk aktivitet i kombination med 

markanvändning, med hjälp av geografiska data. Statistiken kan 

användas för att besvara frågor av typen: Var finns störst ansamling av 

företag inom en viss bransch? Var finns flest anställda inom en viss 

bransch? 

Arbetet med att utveckla metoden och färdigställa resultatet har 

delfinansierats av Eurostat. I arbetet har SCB haft mycket samarbete 

med Lantmäteriet, eftersom fastighetskartan är en viktig källa för 

statistiken. SCB:s företagsdatabas är den andra viktiga källan i arbetet.    

Verksamhetsområdena delas in i fem olika klasser efter typ av 

markanvändning och näringsgren i det geografiska området. Områdena 

har en tydlig definition i grunden och utifrån den har olika avvägningar 

och bearbetningar gjorts beroende på typ av område.  

Resultatet publicerades i november 2020 och innehåller både officiell 

statistik och öppna geodata. www.scb.se/mi0815  

Förutom statistik och geodata är resultatet ett utökat samarbete mellan 

SCB och Lantmäteriet avseende kvalitet och information i 

fastighetskartan. Projektet har även fört med sig ett ökat samarbete 

internt på SCB, mellan ansvariga för företagsdatabasen och 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-16-001
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-16-001
https://www.esrb.europa.eu/
http://www.scb.se/mi0815
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markanvändning. Det har resulterat i ett nystartat utvecklingsprojekt 

som syftar till att förbättra adresskvaliteten i företagsregistret. 

Projektet delfinansieras av Eurostat.  

Inför kommande uppdatering av statistiken tar SCB gärna emot förslag 

från användare. Det finns möjlighet för vidareutveckling av både metod 

och statistikens innehåll. Åtgärder som planeras av SCB är att integrera 

verksamhetsområdena med handelsområdena, som idag utgör separata 

statistikprodukter och geodataskikt. SCB planerar också att utreda 

sekretessfrågorna ytterligare.    

Kommentarer från användarrådet: 

- Hur hög "densitet" ska det vara av arbetsställen för att räknas 

som ett verksamhetsområde? SCB svarar att det kan variera 

beroende på typ av område. Men ett verksamhetsområde 

innehåller alltid minst ett arbetsställe och är alltid minst tre 

hektar stort.  

- När ska verksamhetsområden tas fram nästa gång? SCB svarar 

att det är många produkter inom området markanvändning som 

ska uppdateras avseende referensår 2020. 

Verksamhetsområdena är ännu inte så efterfrågade, därför 

hamnar de långt ner på prioriteringslistan. Gissningsvis görs 

nästa uppdatering inom två till tre år.  

- Ingår ytor utan pågående aktivitet i statistiken, till exempel 

nedlagda gruvområden? SCB svarar att verksamhetsområdena 

endast innehåller aktiva arbetsställen. Ytor utan pågående 

aktivitet ingår i den ordinarie markanvändningsstatistiken som 

presenteras på www.scb.se/mi0803.   

- Det här är intressant information för planering i regioner och 

kommuner. Särskilt intressant med områdestypen som 

omfattar industrier, företagsparker med mera, eftersom det är 

svårt för att lokalisera på egen hand.  

10 Summering och avslutning 
Ordföranden summerade och avslutade mötet. 

http://www.scb.se/mi0803

