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Bakgrund
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Ämnesdesign Arbetsmarknad - vad  
och varför?

• En översyn av den svenska arbetsmarknadsstatistiken
o I samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och 

Medlingsinstitutet
o Gemensam styrgrupp

• Det övergripande syftet
o säkerställa en god kvalitetsnivå i statistiken
o anpassa statistiken till förändrade samhällsbehov
o säkerställa att tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt



Slutrapport

www.scb.se/arbetsmarknad

http://www.scb.se/arbetsmarknad


Slutrapport och tillhörande bilagor

• Slutrapport
• Huvudbilaga 1: Bakgrund och genomförande
• Huvudbilaga 2: Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken
• Huvudbilaga 3: Internationell utblick med fokus på administrativa data
• Huvudbilaga 4: FURBAS slutrapport

• Avrapporterar arbete och resultat kopplade till utredningen Fullt Ut 
RegisterBaserad ArbetsmarknadsStatistik – hur långt är det möjligt att nå?

• Underbilagor (utredningar, metodrapporter, etc.)



• Framtidens arbetsmarknadsstatistik – viktiga inslag
• Fokus på statistikens relevans

> Förståelse för användarnas informationsbehov
> Tydliggör statistikens ändamål
> Jämförbarhet viktigt att beakta

• Statistiken är moderniserad och framtidssäkrad
> Design utifrån nya förutsättningar
> Smart datafångst
> Behov av direktinsamlad data även i framtiden

• Mer analys – utökat innehåll och förbättrad kapacitet
• En plan för framtidens arbetsmarknadsstatistik

• Tre etapper – kort, medellång och lång sikt

Slutrapport – innehåll



Plan kort sikt: 
2021-2022 
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Plan medellång sikt: 
2023-2024



Arbets-
marknad

Utbud av 
arbetskraft

AKU (3.0) BAS (2.0)

Efterfrågan på 
arbetskraft

Anställningar

Del av KS
(Anställningar & 

personalomsättning)

Del av KS 
(Frånvaro)

LAPS

KSju

Behov av 
arbetskraft

KV

AKB

AU

Kursiv text = förslag på benämning,  
föremål för diskussion
Gul ruta = ny produkt
Vit ruta = produkt som ersätts
Grå pil = indatatyp

Direktinsamling

Administrativa 
data

+

Direktinsamling



Plan lång sikt: 
2025 och fram



Kursiv text = förslag på benämning,  
föremål för diskussion
Gul ruta = ny produkt
Vit ruta = produkt som ersätts
Grå pil = indatatyp
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Kommande steg - Grov bild 
över planeringen 
2021-2025 
implementeringen efter 
ÄDB



Övergripande

• Arbetet tas nu över av linjen.
• Visst utredningsarbete kvarstår 

och beslut fattas utifrån vad 
som kommer fram.

• Informationsspridning om och 
inhämtning av synpunkter på 
ÄDB:s plan.

Hur arbetar vi konkret:
• Arbetsgruppen 

”sambandscentralen” arbetar 
med planering och utredning 
av det fortsatta arbetet. 

• Gruppen rapporterar till 
sektionschefen LS och EC.

• Användardialoger kring 
utvecklingen kommer att 
hållas löpande.



BAS – befolkningens 
arbetsmarknadsstatus

• Först på tur BAS.
• Plan att kunna ha en första 

version av BAS senvår 2022 
och som då gäller kvartal 1 
2022.

• BAS Beta version tas fram och 
en referensgrupp är knuten till 
den

• Gemensamt projekt AF och SCB 
kring analys och 
kommunikation av skillnader 
BAS, Af:s statistik och AKU



En efterfrågeundersökning

• Utvecklingsarbetet att 
samordna de tre 
undersökningarna om 
efterfrågan fortgår.

• Projekt tillsammans Af och SCB 
tillsätts inom kort, ett inledande 
möte har hållits.

• Arbetskraftsbarometern och 
Arbetsgivarundersökningen 
samordnas så långt det är 
möjligt redan under 2022.

• Utredningsarbete pågår om 
samordning av 
Arbetskraftsbarometern, 
Arbetsgivarundersökningen och 
Konjunkturstatistik över 
vakanser, KV.



Mer info?

Slutrapport och huvudbilagor:
www.scb.se/arbetsmarknad

Frågor:
ADB.Arbetsmarknad@scb.se

http://www.scb.se/arbetsmarknad
mailto:ADB.Arbetsmarknad@scb.se

