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1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades och nya deltagare hälsades välkomna. 

 

2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

3 Mötesanteckningar från föregående möte 

Angående punkt 6 Offentlig konsumtion/produktion så ansågs det 
att det fanns en större oro än vad som framgick i 
mötesanteckningarna. Torbjörn skickar ett förslag på en 
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kompletterande text till användarrådet som, om den accepteras, läggs 
in i mötesanteckningarna. 

 

4 Information från SCB och rådets medlemmar 

Harald Edquist (Ericsson Research) berättade att det fortfarande 
pågår stora omorganisationer på Ericsson. Harald tillhör numera 
avdelningen Consumer & Industry Lab vars uppgift bland annat är 
att analysera vilken påverkan Ericsson har på samhällsutvecklingen 
samt undersöka nya affärsmöjligheter i näringslivet. 

Torbjörn Isaksson (Nordea) nämnde att nästa konjunkturrapport 
publiceras den 24/4. I övrigt pågår det arbete kring 
bostadsmarknaden och inflation. 

Tomas Lööv (Näringslivets regelnämnd) har tagit fram en agenda 
inför det kommande valet. Frågan om registerförfattningar ingår 
bland annat. Det gör också en punkt om styrningen av det statistiska 
systemet. 

Marcus Widén (Finansdepartementet) nämnde att det pågår arbete 
med vårpropositionen. Marcus har bytt enhet till enheten för 
makroekonomisk analys. 

Anna-Kirsti Löfgren (LO) berättade att ordinarie arbete pågår. 

Tamara Sobolevskaia (Svenskt Näringsliv) informerade om att en 
konjunkturprognos släpps nästa torsdag. Det pågår också arbete med 
rapporter om olika befolkningsgruppers arbetskraftsutbud. 

Pär Hansson (Tillväxtanalys) har studerat effekterna av svenska 
multinationella företag som expanderar utomlands. Nu ska det göras 
regional analys av detta. 

Det pågår ett samarbete med SCB kring FoU i svenska 
multinationella företag. Detta görs i samband med den vanliga FoU-
undersökningen. Man frågar företagen om hur stor FoU de har i 
andra länder. Det ska göras en översyn av vilka frågor som ska ingå i 
enkäten och med anledning av detta ska det hållas ett användarmöte 
den 16/4 där användarrådets ledamöter välkomnas att närvara. 

Mats Kinnwall (Teknikföretagen) kommer att fortsätta sitt arbete 
från Industriarbetsgivarna på Teknikföretagen. Mats är intresserad av 
värdekedjediskussioner och industriföretagens påverkan på lokala 
offentliga finanser samt synen på lönebildning och konkurrenskraft. 

Jyry Hokkanen (Riksbanken) berättade att Riksbanken har skrivit en 
dialograpport med en skiss på om Riksbanken bör samla in uppgifter 
om hushållens tillgångar och skulder. Riksbanken har haft en dialog 
med bransch och intressenter och har fortsatt arbetet. Det ska läggas 
fram ett större beslutsunderlag i höst. Om uppgifterna börjar samlas 
in kan de ligga till grund för en ny förmögenhetsstatistik. 
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Anna Thoursie (Ledarna) berättade om ett nytt forskningsprojekt 
tillsammans med Institutet för social forskning, Stockholms 
universitet. I projektet ingår en enkät om könsstereotypers eventuella 
påverkan på hur rekryteringar sker. Enkäten kommer att gå ut till 
stora delar av Ledarnas medlemmar och har godkänts i av Regionala 
etikprövningsnämnden i Stockholm. 

Anna deltog i en lunch den 27 mars 2018 med användarrådens 
ordförande och SCB:s GD Joakim Stymne. Mycket av diskussionerna 
handlade om hur samarbetet mellan SCB och användarråden 
fungerar. 

Elisabeth Hopkins (SCB) sparade sin information till punkt 5, SCB-
frågor. 

Cecilia Hertzman (SCB) informerade om att ett korrigerat 
detaljhandelsindex publicerades idag kl. 09.30. I den tidigare 
publiceringen var det fel i fasta priser men inte i löpande priser vilket 
berodde på att ett felaktigt prisindex hade använts. 

Synpunkter från användarrådet: 
Det bör framgå tydligare direkt i rubrik och ingress att det är en 
revidering. 

När det igår lades in ett nytt publiceringsdatum i 
publiceringskalendern framgick det inte att det var en revidering. Det 
borde ha kommit ut tydligare information igår om att det skulle 
revideras idag. 

Det var bra att det gick ut en revidering i detta fall istället för att 
invänta ordinarie revidering vid nästa publicering. 

I ett pressmeddelande för Investeringsenkäten stod det att 
investeringarna 2017 var den högsta nivån på 80 år i löpande priser. 
Även om detta är korrekt så sänder det ut felaktiga signaler. 

Pressmeddelandet för KPI strulade i december och januari. Det 
dröjde också innan det kom ut på hemsidan. 

 

5 SCB-frågor 
För information (Cecilia Hertzman & Elisabeth Hopkins) 

I SCB:s årsredovisning för 2017 framgår det att den 
anslagsfinansierade statistiken har publicerats med hög punktlighet 
och utan allvarliga fel. Det har varit färre interna felrapporter än 2016 
och svarsnivåerna har stabiliserats. 

Omlokaliseringen av verksamhet från Stockholm till Örebro påverkar 
ca 100 personer som var stationerade i Stockholm. 32 har blivit 
uppsagda på grund av arbetsbrist och omfattas av 
omställningsavtalet. Det finns en övertalighet i SCB:s 
intervjuverksamhet med ca 40 personer i SCB:s fältorganisation. Av 
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kostnadsskäl genomförs inte längre några besöksintervjuer vilket 
minskar behovet att ha intervjuare utplacerade i landet. Under våren 
kommer 50 procent av insamlingen av AKU läggas ut på externt 
företag. Idag är det 20 procent. 

Budgetunderlaget för åren 2019-2021 lämnades in den 1 mars. SCB 
har bland annat äskat pengar för SIMSTAT, ett fritt tillgängligt 
allmänt företagsregister och för undersökningen Organisationers 
ekonomi. 

Prioriterade områden är minskat bortfall i urvalsundersökningar, 
minskade kostnader för datainsamling, öppen data och att 
personuppgifter hanteras enligt GDPR. SCB ska ha en gemensam 
datainsamlingsavdelning från 2019. 

Det kommer att bli aktuellt att återkomma till användarrådet om 
ändringar kring statistik om sysselsättning och vakanser. 

SCB hade en fortsatt minskad sjukfrånvaro 2017. 

 

6 SCB:s arbete med GDPR 
För information (Monica Nelson Edberg) 

GDPR är den nya Dataskyddsförordningen som ersätter 
Personuppgiftslagen (PUL) i maj. Det är en förordning istället för 
direktiv och GDPR går över många andra lagar. Den måste följas 
annars väntas sanktioner. Personuppgiftsansvariges och 
personuppgiftsbiträdes ansvar och skyldigheter förtydligas och 
utökas och de registrerades rättigheter förstärks. Det blir obligatoriskt 
för myndigheter att ha ett dataskyddsombud. Det ställs krav på att 
kunna visa att förordningen följs, krav på ökad dokumentation, 
främst registerutdrag. 

Förberedelserna på SCB delas in i sex områden: 

 Medvetenhet om dataskyddsfrågor 

 Personuppgiftshantering 

 Incidenthantering personuppgifter 

 Riskanalys 

 Dataskyddsombud 

 Internationell verksamhet 

Personuppgifter finns inom alla områden på myndigheten som 
statistikproduktion, administrativa avdelningar och staben. I den 
ekonomiska statistiken registreras uppgifter för enskilda 
näringsidkare på personnummer och individuppgifter inom t.ex. 
lönestatistiken är personuppgifter. 
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Definitionen av en personuppgift är ”Varje upplysning som avser en 
identifierad eller identifierbar fysisk person, vilken direkt eller 
indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett ID-nummer, en lokaliseringsuppgift eller 
onlineidentifikationer eller en eller flera faktorer som är specifika för den 
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. Med känsliga 
personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa, sexualitet och sexuell läggning, genetiska 
uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt definierar en 
person. 

Följande slutsatser drogs i förberedelsearbetet på SCB: 

 Det rättsliga läget är fortfarande oklart, både avseende lagtext 
och tolkning. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) 
påverkas SCB:s verksamhet av flera andra lagar, främst 
LOS/FOS och förslaget till forskningsdatalag. 

 Brister finns i dataunderlaget för att kunna ge korrekta 
registerutdrag, vad gäller dokumentation, bevarande och 
gallring samt frister. 

 Säkerhetsanalysen visar brister i skyddet i nuvarande IT-
miljö, t.ex. vad gäller behörigheter, säkerhetsprövning, lagring 
och loggning. 

 Medvetenheten om dataskyddsfrågor är varierande, vilket 
leder till olika tolkningar om riktlinjer och utförande. 

 Dataskyddsombud måste tillsättas snarast. 

En stor del av projektets tid att gått åt till att kartlägga datamängden 
på SCB. Registerutdrag kräver stor resursinsats och det finns stora 
datamängder i produktionssystemen. Dokumentation i MetaPlus 
krävs för registerutdrag. Bevarande- och gallringsbeslut samt 
tillämpningsbeslut saknas i många fall. SCB blir 
personuppgiftsansvarig för ALL statistik (med några få undantag) 
vilket ställer krav på fullständig dokumentation. Registerutdrag går 
endast få i pappersformat idag men elektroniska registerutdrag ska 
finnas tillgängliga framöver. 

Befintliga äldre IT-system med brister kan kvarstå men nya IT-system 
måste klara alla krav. Loggning och behörighetshantering är med 
automatik krav i nya IT-system. Normalläget kommer att vara 
pseudonymisering, där personnummer ersätts med löpnummer. 

En arbetsgrupp för dokumentation, bevarande och gallring, med 
representanter från flera avdelningar kommer att ge stöd till 
avdelningskoordinatorer och avdelningar för att vi ska vara 
förberedda inför dataskyddsförordningens införande i maj 2018. 
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Målet är att hantera personuppgifter korrekt till den 25 maj. Fram till 
dess arbetas det med: 

 Komplettering och specificering av registerförteckningen 

 Registerutdrag i e-format 

 Arkivering av produkter 

 Gemensam framställan av bevarande- och gallringsbeslut 

 Beslut om nya frister för produkter med/utan beslut 

 Dokumentation i MetaPlus anpassas och justeras 

 Hantering av äldre material utifrån listor från IT för att rensa 
och gallra onödigt material 

Efter 25 maj sätter dataskyddsombudet agendan. 

För bevarande och gallring gäller att ALLT måste tas bort från 
samtliga IT-system då leveranser till Riksarkivet eller gallring sker. 
Inga kopior ska finnas kvar i produktionssystemen. 

Rekrytering av dataskyddsombud pågår. 

Personuppgifter som används till statistik kräver inte samtycke då 
det går under statistiklagen. 

Endast personuppgifter som kopplas till personnummer ingår i 
registerutdrag. 

SCB är registeransvarig så länge data finns i våra system. Då SCB är 
personuppgiftsbiträde ansvarar SAM för utdrag. 

 

7 Översyn av öppna data 
För information (Cecilia Westström) 

Öppna data är en prioriterad fråga för regeringen. Med öppna data 
menas maskinläsbara datamängder som är öppet tillgängliga för och 
kan vidareutnyttjas av vem som helst. 

Öppna data på SCB idag är all officiell statistik som ligger i 
Statistikdatabasen (tillgänglig via API:er), statistikfiler på scb.se och 
öppna geodata. Under 2017 gjordes ca 10 miljoner API-anrop mot 
SCB. Framöver vill SCB tillgängliggöra det allmänna företagsregistret 
och statistik på lokal och regional nivå som idag är avgiftsfinansierad 
som öppna data. Det handlar bara om aggregat. Ingen 
sekretesskyddad data kommer att tillgängliggöras. 

SCB arbetar nu med att ta fram nya riktlinjer för definition av officiell 
statistik. Man ska motivera varför något inte är officiell statistik 
istället för det omvända. Detta gäller alla statistikansvariga 
myndigheter. 

SCB går över till licensen CC-BY från den 1 juli som säger att man ska 
ange SCB som källa om det inte finns starka skäl talar emot. Det 
pågår arbete med länkning från scb.se till öppnadata.se. 
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SCB äskar anslag för att fritt tillgängliggöra Allmänna 
företagsregistret vilket idag är uppdragsfinansierat. 

En utredning om fortsatt hantering av öppen data pågår: 
Etapp 1 – våren 2018 

 Kartlägga uppdrag till kommuner, landsting och privat sektor 

 Ta fram målbild för uppdrag till öppen data 

 Ta fram målbild för utvecklade uppdragstjänster 

Etapp 2 – hösten 2018 

 Övergripande lösningsförslag 

 Konsekvenser och risker 

 Kommunikationsplan 

Etapp 3 – 2019 

 Genomförande 

Synpunkter från användarrådet: 

Det är en nytta för samhället att tillgängliggöra data. 

Fördelarna med ökad tillgänglighet till data borde överväga riskerna 
för att oerfarna användare använder data på fel sätt. 

Det kan vara bra att markera ut ”huvudserier” när det blir mycket 
mer data tillgängligt. 

 

8 Web scraping i prisstatistiken 
För information (Peter Nilsson) 

KPI-siffran är en summa av en rad olika urvalsundersökningar. 
Dagens insamling sker på tre olika sätt där de tre metoderna har 
ungefär samma vikt men är olika resurskrävande. För registerdata är 
det en automatiserad process som tar cirka 100 timmar per år. Den 
centrala insamlingen består av flera enskilt tidskrävande 
undersökningar som tillsammans tar cirka 1700 timmar per år. Den 
lokala insamlingen tar cirka 10500 timmar per år och insamlingen 
sker från cirka 700 företag. Hälften av den lokala insamlingen sker 
via telefon, cirka 40 procent besöks fysiskt och cirka 10 procent sker 
via manuell insamling från hemsidor. 

Webbskrapning används redan idag i mindre utsträckning och för 
enklare hemsidor. Det medför en högre resurseffektivitet då 
företagen ofta visar samma information på hemsidan som i butik. 
Vissa företag använder idag avancerade prisalgoritmer där priserna 
ändras snabbare av ändrad efterfrågan. För exempelvis flygresor 
behöver man göra flera bokningar olika lång tid innan resan för att få 
en bättre bild av priserna. Effektivare insamling kan ge högre kvalitet 
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genom bättre urvalsallokering, ny insamling av produktinformation 
som ger ”bättre” metoder för kvalitetsvärdering samt en mer 
kvalitetssäkrad process. 

Några lågt hängande frukter är att få bättre design i användartunga 
undersökningar (resurs- och kvalitetsaspekt), utreda ”bättre” 
metoder för så kallade kvalitetsvärderingar (vilket är ett svårt och 
ofta kritiserat område) samt ersätta lokalt insamlade priser. 

 Prioriteringslistan för framtida insamling ser ut som följer: 

1) Registerdata 

2) API:er (via hemsidor)  

3) Webbskrapning 

4) Manuell insamling lokalt eller centralt 

Det som är på gång på SCB nu är att kontakta företag om 
registerdata, API eller godkännande för webbskrapning och utveckla 
det verktyg för webbskrapning som har valts (QBE) samt att anpassa 
system och statistikprocessen till nya indatakällor. 

Det finns vissa risker med webbskrapning. Ändrade hemsidor kräver 
nya/omgjorda skript, vilket kräver ny kompetens i KPI-gruppen eller 
så får IT-personer användas oftare. Företagen kan också blockera IP-
adresser som används för webbskrapning. På grund av detta 
planeras företagskontakter innan webbskrapning börjar. 

 

9 Kommunikationsplan för samordning av den 

ekonomiska statistiken 
För diskussion (Marcus Lundgren) 

Med anledning av kommande större förändringar i statistiken på 
grund av ny profileringsmodell vill SCB ha synpunkter från 
användarrådet om hur detta ska kommuniceras till användarna. 
Användarrådet hade på förhand tagit del av följande frågor: 

1. Vilka användare förutom deltagarna i Användarrådet 
behöver SCB nå ut till? 

2. Hur når vi ut till användarna? Vilka kanaler?  
a. Webbplatsen, www.scb.se 
b. Öppna seminarium 

3. Vilken information är viktig? 
4. Finns det någon tidpunkt som är viktigare än andra? 

Diskussion: 
Vilka kommer på de seminarier som hålls för ”Sveriges ekonomi”? 
Går det att återanvända deltagarlistorna från dessa seminarier för att 
hitta användare som man behöver nå ut till? 

http://www.scb.se/
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Nationalräkenskaperna gjorde en omläggning för ca 15 år sedan. 
Kommunikationen kring denna fungerade bra. Information kom ut i 
god tid och det hölls seminarier. 

Man bör sprida information via hemsidan och maillistor till 
användarna. Är profilering ett ord som ska användas i 
kommunikationen eller borde man hitta begrepp som användarna är 
mer bekanta med? 

Användarrådet består av avancerade användare. Det kan vara bra att 
också prata med mindre avancerade användare för att få input till en 
bra kommunikationsplan. 

Man bör redovisa exempel på vad som förändrats och hur mycket.  

Det är bra att kommunikationsplanen tas upp redan nu men frågan 
bör tas upp igen när arbetet med profileringen har kommit längre. 

 

10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

11 Summering 

Kommunikationen från SCB kring revideringar kan förbättras. 

SCB verkar väl förberedda inför GDPR. Det kan vara intressant med 
en kort uppföljning om vad som hände efter införandet. 

Om SCB inte får finansiering för att lägga ut uppdragsfinansierad 
data öppet kan användarrådet hjälpa till med ett uttalande om att det 
är viktigt. 

Användarrådet kan ge mer konkreta förslag till kommunikation om 
profilering längre fram när arbetet med profileringen har kommit 
längre. 

Vad gäller förändrade insamlingsmetoder för KPI så är registerdata 
högst prioriterat men en viktig del i framtiden kommer även att vara 
webbskrapning. 

SCB uppmanas bli bättre kring det tekniska vid presentationerna på 
användarrådsmötena så att eventuellt krångel inte tar upp mötestid i 
onödan. 


