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Förord
Under slutet av 2019 påbörjade Statistiska centralbyrån (SCB) ett
utvecklingsarbete rörande arbetsmarknadsstatistiken i samverkan med
Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet. SCB
kallar sin del av detta för Ämnesdesign Arbetsmarknad. Arbetet ingår
som en del i en av myndighetens fyra kraftsamlingar för perioden 2020–
2022. Föreliggande rapport är en av fyra huvudbilagor till slutrapporten
för Ämnesdesign Arbetsmarknad.
Huvudbilaga 2 – Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken –
beskriver de huvudsakliga användarbehov som har identifierats inom
ramen för Ämnesdesign Arbetsmarknad och som knyter an till de
förslag som läggs fram i planen för framtidens arbetsmarknadsstatistik.
Vidare beskrivs kortfattat de aktiviteter som har ingått i den iterativa
process som har genomsyrat arbetet med att identifiera användarbehov.
SCB i maj 2021
Magnus Sjöström
Avdelningschef

Martin Axelson
Biträdande avdelningschef
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Inledning
I slutrapporten för Ämnesdesign Arbetsmarknad presenteras en plan
framåt för utvecklingen av SCB:s del av den officiella
arbetsmarknadsstatistiken. En viktig del i arbetet har varit att tillämpa
ett arbetssätt som har inneburit återkommande dialog med centrala
användare. Den täta dialogen har dels medfört en ökad förståelse för
användarbehov och statistikanvändning, dels utgjort en
informationskanal där användarna har tagit del av kommande förslag
till förändring och samtidigt fått en chans att lämna synpunkter.
Användarkontakter inom Ämnesdesign Arbetsmarknad påbörjades
under våren 2020 och har fortlöpt under hela perioden som arbetet med
att utveckla en ny arbetsmarknadsstatistik har pågått. Diskussioner med
användare behöver även fortsättningsvis äga rum i samband med
framställning av statistiken. De behövs för att SCB dels ska kunna
säkerställa att statistikens ändamål svarar mot centrala användarbehov,
dels kunna värdera och prioritera ändamålen i den fortsatta
utvecklingen. Förutom att beakta användarbehov måste hänsyn också
tas till datatillgång, tillgängliga resurser och uppgiftslämnarbörda.
Föreliggande rapport sammanfattar både arbetet med, och slutsatserna
av, att kartlägga och förstå användarbehoven inom ramen för
Ämnesdesign Arbetsmarknad.
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Förstå användarbehov via
en iterativ process
Arbetet inom Ämnesdesign Arbetsmarknad har bedrivits enligt en
iterativ process. Detta innebär att det har förts upprepade dialoger
tillsammans med användare, för att stegvis komma vidare i processen
att utveckla och ta fram en plan för utveckling av SCB:s statistik inom
arbetsmarknadsområdet. Iterationerna har framför allt handlat om att
samla in information om behov och hur statistiken används, få
synpunkter och idéer på konkreta förslag samt diskutera utredningar
och förslag. Dialogerna har genomförts i olika sammanhang och i olika
konstellationer. Bland annat har det förts enskilda samtal med utvalda
användare, arrangerats informationsträffar, seminarier samt
genomförts användardialoger med flera utvalda användare samtidigt.
Det har också inrättats referensgrupper för att diskutera praktiska
ställningstaganden som behöver hanteras i kommande
statistikframställning.
Figur 1 visar de huvudsakliga aktiviteter som SCB har genomfört.
Figur 1 – Tidslinje över iterationer med användare

Seminarier och
referensgrupper
Användardialoger
(huvuddrag i förslag)
Användarråd & ILERA

(detaljer i förslag)
• våren 2021

• December 2020

(tre inriktningar)
Användarkartläggning

• Höst 2020

• April & maj 2020

I bilaga 1 framgår vilka användare som deltagit och vad det
huvudsakliga syftet har varit vid respektive aktivitet. Aktiviteterna
beskrivs kortfattat nedan.
När ny statistik utvecklas är kunskap om användarnas behov central för
att ändamål och kvalitetskrav ska utformas och preciseras på ett
välavvägt sätt. Som ett första steg genomfördes därför under våren 2020
en användarkartläggning för att samla in befintliga och kommande
behov av arbetsmarknadsstatistik. För mer information om
användarkartläggningen, se SCB (2020a). Som underlag till
kartläggningen arrangerades dialoger där behov och användning
diskuterades med användare från ett femtontal olika organisationer.
Därtill hölls forskardialoger och en regional analytikerträff för att täcka
in än fler användarperspektiv. Förutom att samla in input till
kartläggningen syftade dialogerna också till att informera om översynen
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av statistiken inom Ämnesdesign Arbetsmarknad och att förändringar i
befintlig statistik kan komma att ske framöver. Användarkartläggningen
omfattade även användare av arbetsmarknadsstatistiken internt på SCB.
En stor del av arbetsmarknadsstatistiken som produceras av SCB
används som input och underlag till annan statistikproduktion, inte
minst inom ramen för Nationalräkenskaperna. Statistiken används även
till analysprodukter, uppdragsverksamhet och granskningsarbete
internt.
Under hösten 2020 arrangerade SCB tillsammans med svenska ILERAföreningen1 ett webbinarium i syfte att presentera tre skilda
inriktningsförslag avseende framtidens arbetsmarknadsstatistik. Även
Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet bidrog med presentationer om
framtida möjlig utveckling av statistiken. Därefter fick representanter
från IFAU, TCO (som gav gemensamma kommentarer från
arbetstagarorganisationerna TCO, LO och SACO), Svenskt Näringsliv
(som även kommenterade för Sveriges Kommuner och Regioner) samt
Konjunkturinstitutet presentera och lämna kommentarer på det
framtagna diskussionsunderlaget Framtidens arbetsmarknadsstatistik –
ett diskussionsunderlag, SCB (2020b).
Utöver detta har Ämnesdesign Arbetsmarknad löpande informerat om
arbetet på flertalet av SCB:s användarråd. Användarrådet för
arbetsmarknadsstatistik har involverats särskilt i arbetet. I samband
med rådsmötet den 13 oktober arrangerades bland annat en workshop
där deltagarna fick lämna synpunkter på de olika inriktningsförslagen
som senare presenterades på ILERA-seminariet. Andra råd som fått
information om arbetet är Användarrådet för ekonomisk statistik,
Användarrådet för regional statistik, Användarrådet för befolkning,
demografi och integration, Användarrådet för mikrodatautlämnande
och forskning samt Användarrådet för välfärdsstatistik. Information om
arbetet inom Ämnesdesign Arbetsmarknad har också varit möjlig att nå
via SCB:s webbplats.2
I december 2020 arrangerades därtill fyra stycken dialogmöten för att
diskutera huvuddragen i det förslag på ny arbetsmarknadsstatistik som
Ämnesdesign Arbetsmarknad arbetade med. Dialogmötena hade olika
användarperspektiv. Vid det första tillfället deltog regionala användare.
Vid det andra deltog representanter från arbetsmarknadens parter och
användare som arbetar med beslutsunderlag till politiker. Under det
tredje mötet samlades nationella prognosmakare och vid det sista
tillfället samlades användare från näringslivet. Syftet med

ILERA - International Labour and Employment Relations Association är en förening vars syfte är att
genom seminarier förmedla kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan partsföreträdare, forskare och
myndighetsföreträdare inom arbetsmarknadsområdet.
1

2

Se www.scb.se/arbetsmarknad, hämtad 2021-05-30.
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dialogmötena var att få användarnas syn på de huvuddrag som förslaget
innehöll vid tillfället för mötet. Förutom att informera om arbetet,
förankra innehållet i det kommande förslaget och få synpunkter
diskuterades ett antal frågor och användarnas inställning till och behov
rörande den statistik som förslaget innehöll. För mer information om
förslaget om den nya statistikprodukten som presenterades vid tillfället,
se SCB (2020c) samt minnesanteckningar från dessa dialoger, SCB
(2020d).
Under första halvåret 2021 anordnades två separata seminarier med
forskare och regionala aktörer kring huvudförslaget om en ny
statistikprodukt, Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).
Seminarierna syftade framför allt till att beskriva hur SCB planerar att
redovisa statistiken i BAS med avseende på olika versioner och hur de
förhåller sig till varandra samt att få användarnas synpunkter. För mer
information om vad som presenterades och diskuterades, se SCB
(2021f). För mer information om BAS se, Ämnesdesign Arbetsmarknad,
huvudbilaga 4: FURBAS slutrapport (SCB, 2021g).
Användare som tidigare hade anmält intresse för att delta i
referensgrupper kring BAS fick under våren ta del av rapporten
Betaversion av Befolkningens arbetsmarknadsstatus – beskrivning och
frågor till användare. Rapporten beskriver några centrala vägval i
framtagandet som SCB önskade synpunkter på. Dessutom redovisas
nivåskattningar baserade olika val av definitioner. Se SCB (2021b) för
mer information.
Under våren 2021 genomfördes också en fördjupad
användarkartläggning av behov av data över efterfrågan på arbetskraft
och rekryteringar. Detta gjordes inom ramen för delutredningen En
efterfrågeundersökning som syftar till att se över de tre
enkätundersökningarna Konjunkturstatistik över vakanser,
Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingens
arbetsgivarundersökning. För mer information, se SCB (2021e).
Kartläggningen genomfördes via ett e-postutskick där centrala
användare fick besvara frågor om användning av befintlig statistik samt
önskemål om framtida statistik på området.
Sammantaget har den iterativa processen inneburit att SCB har haft ett
stort antal användarkontakter under arbetet med Ämnesdesign
Arbetsmarknad. Förutom att den har varit en central del i att inhämta
kunskap om användarnas statistikbehov och önskemål, har den också
varit viktig för att ge användare förståelse för varför SCB ser det som
nödvändigt att utveckla arbetsmarknadsstatistiken samt låta
användarna vara delaktiga i utvecklingen. SCB ser detta som en led i att
förankra den plan som presenterats i slutrapporten för Ämnesdesign
Arbetsmarknad. I kommande avsnitt sammanfattas på en övergripande
nivå de användarbehov som har framkommit vid de aktiviteter som har
beskrivits här.

7

SCB – Ämnesdesign Arbetsmarknad, huvudbilaga 2: Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken

Användarbehov inom
arbetsmarknadsstatistiken
Arbetsmarknadsstatistiken fyller en viktig roll i samhället och utgör
underlag för analys, utredningar, forskning och politiska beslut.
Användningen av statistiken är bred vilket innebär att behov avseende
statistikens innehåll, tillförlitlighet, aktualitet och jämförbarhet3
varierar mellan användare. I detta avsnitt beskrivs de huvudsakliga
användarbehov som har lyfts i dialoger med användare och hur SCB
planerar att arbeta vidare för att i så stor utsträckning som möjligt
tillgodose behoven i förslaget över den framtida
arbetsmarknadsstatistiken. Ett viktigt perspektiv att ha med sig i den
fortsatta beskrivningen är att användarbehov inte alltid sammanfaller,
vare sig med varandra eller med de begränsningar som finns. Till
syvende och sist är statistikansvariga myndigheters uppgift att
balansera användarbehov mot rådande restriktioner, till exempel
datatillgång och tillgängliga resurser, prioritera samt besluta om
statistikens ändamål och krav på kvalitet i övrigt. Utöver detta är också
uppgiftslämnarbörda och den minskade viljan bland individer att delta i
direktinsamlingar viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utformning och
utveckling av ny och befintlig statistik.

Ökar arbetslösheten? – Behov avseende innehåll
och samanvändbarhet
Ett av de viktigaste behoven som användarna har lyft i dialoger är vikten
av att beskriva antal och flöden mellan olika arbetsmarknadsstatusar
(målstorheter som sysselsatta, arbetslösa, personer utanför
arbetskraften). Det finns ett behov av att få en helhetsbild av
utbudssidan av arbetsmarknaden, både på riksnivå och på regional nivå.
Arbetskraftsundersökningen (AKU) är i dagsläget den enda
undersökningen som kan ge denna helhetsbild. Dessvärre finns det
begränsningar i nedbrytbarheten i AKU, varför helhetsbilden främst kan
fås på nationell nivå. Statistiken i AKU baseras på internationella
regleringar vilket gör att resultaten är jämförbar med andra länder. För
att redovisa statistiken på regional nivå eller andra mer detaljerade
indelningsgrunder krävs en utveckling av registerstatistiken. Ett av
Ämnesdesign Arbetsmarknads huvudförslag är därför en ny
registerbaserad statistikprodukt, BAS, där ansatsen är att ge en
helhetsbild av arbetsmarknaden utifrån relevanta indelningar och

För mer information, se Kvalitet för den officiella statistiken, en handbok, version 2:2 (scb.se) (SCB,
2021d).
3
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grupperingar. För mer information om operationaliseringen i BAS, se
SCB (2021g).

Vad händer på arbetsmarknaden just nu? – Behov
avseende aktualitet
Ett annat viktigt behov som har lyfts flera gånger och av olika
användare är behovet av aktuell statistik. Detta behov har om möjligt
blivit än tydligare under den pågående pandemin, när situationen på
arbetsmarknaden förändras snabbt. Från och med 2019 finns en ny
månatlig datakälla över samtliga anställda i Sverige (individer som
erhållit en löneutbetalning från en arbetsgivare),
arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI), vilken har öppnat upp för
nya möjligheter att producera mer aktuell registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik. AGI är den huvudsakliga källan i den tilltänkta
produkten BAS. Det innebär att BAS skulle kunna publicera preliminär
månadsstatistik en dryg månad efter referensperioden, vilket är
betydligt högre aktualitet jämfört med befintlig registerstatistik över
arbetsmarknaden. Statistiken kan inte uppnå AKU:s aktualitetsnivå men
har andra fördelar, såsom större nedbrytbarhet och möjlighet att följa
individer över tid. Tanken är vidare att BAS ska redovisa definitiv
statistik med längre eftersläpning. Den definitiva statistiken blir således
inte lika aktuell men har fördelen att vara mer tillförlitlig. För mer
information om konsekvenser i den preliminära och definitiva
statistiken i BAS, se SCB (2021f).

Hur ser arbetsmarknadsläget ut i jämförelse? Behov avseende jämförbarhet, över tid och mellan
grupper
Att statistiken som produceras kan jämföras över tid och är
internationell jämförbar är centralt för många användare. Därför är det
viktigt att statistiken följer internationella riktlinjer och standarder.
Den internationella sysselsättningsdefinitionen är framtagen av den
internationella arbetsorganisationen ILO4 och utgår ifrån arbetad tid.
Detta är en utmaning för den registerbaserade statistiken eftersom
uppgifter om arbetad tid saknas i administrativa register. Arbetsgivare
har i dagsläget ingen skyldighet att redovisa denna uppgift.
Definitionen av sysselsatta baserad på register kan således inte fullt ut
följa den internationella sysselsättningsdefinitionen. I det förslag som
presenteras kommer AKU fortsatt vara den viktigaste källan för
internationell jämförelse och långa tidsserier.
Det har också framgått att statistikvärden avseende liknande
målstorheter från olika undersökningar bör redovisas enligt samma

4

9

ILO - International Labour Organization.
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indelningar och grupperingar för att underlätta i jämförelser. I förslaget
kring BAS är ambitionen att efterlikna indelningar och grupperingar
som finns i övriga statistikundersökningar på arbetsmarknaden.
Användare ser också ett behov av att SCB samanalyserar och jämför
utfallen från undersökningar med liknande målstorheter. Exempel på
analyser som önskas mer frekvent är jämförelser av sysselsättningen i
AKU och Kortperiodisk sysselsättningsstatistik samt mellan arbetslösa i
AKU och inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. För att på sikt
tillgodose dessa önskemål har SCB tagit initiativ till samverkan med Af
samt tillsatt en intern analysgrupp.

Hur utvecklas produktiviteten? – Behov avseende
tillförlitlighet
Arbetad tid har i flera dialoger med användare beskrivits som en mycket
viktig målstorhet och en variabel där tillförlitligheten är bristfällig.
Målstorheten efterfrågas av såväl nationella och regionala användare
som forskare för olika syften. Bland annat är variabeln viktig för
beräkningar i prognosarbete, konjunkturbedömningar och
produktivitetsberäkningar. Det finns i dagsläget ingen heltäckande
administrativ uppgift över arbetad tid vilket hade varit önskvärt. Det
pågår dock arbeten på SCB för att se över möjligheten att inhämta
information om enskilda arbetstagares arbetstid direkt från lönesystem.
Inom Ämnesdesign Arbetsmarknad utreds det också vilka möjligheter
som finns för att använda den information om arbetad tid som SCB i
dagsläget samlar in via lönestatistiken. För mer information, se SCB
(2021a).

Hur ser flödena ut på arbetsmarknaden? – Behov
avseende innehåll och frekvens
Många användare har under dialogerna visat stort intresse för de nya
månadsvisa AGI-informationen. De är framför allt positiva till att den
månatliga redovisningen gör det möjligt att följa en registerbaserad
befolkning över tid. Det ger användarna möjlighet att få tillgång till
omfattande flödesstatistik. Dels kan flödesstatistiken brytas ned på fin
regional nivå och olika detaljeringsnivå med avseende på
bakgrundsvariabler, dels kan individer följas över lång tid. Med den nya
föreslagna produkten BAS blir detta möjligt.

Var sker jobbtillväxten? – Behov avseende innehåll
På flera håll finns behov av kvantitativ statistik för att beskriva
efterfrågesidan av arbetsmarknaden. Uppgifterna behövs dels för att
göra sysselsättningsbedömningar, dels för analyser av matchning och
kompetensförsörjning. SCB samlar i dag in uppgifter till tre
undersökningar inom dessa områden. För att bättre tillgodose behovet
av statistik över efterfrågan på arbetsmarknaden och dessutom förenkla
insamlingen pågår en utredning med syfte att se över möjligheten att
samordna undersökningarna. Utredningen avser komma med ett förslag
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på en sammanslagning av de tre undersökningarna Konjunkturstatistik
över vakanser, Arbetskraftsbarometern samt Arbetsförmedlingens
arbetsgivarundersökning och förväntas bli klar under hösten 2021. För
en nulägesrapport, se SCB (2021e).

Vad är ett jobb? – Behov avseende innehåll
I den allmänna debatten har det under de senaste åren framkommit
kritik mot sysselsättningsdefinitionen i bland annat
Arbetskraftsundersökningarna och i den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken. Även under dialoger med användare har
definitionerna diskuterats. Kritiken handlar framför allt om den
begränsad arbetsinsats som krävs, en timmes arbete under
referensveckan enligt AKU5 och en inkomst över 99 kr under november
månad enligt RAMS, för att anses vara sysselsatt/förvärvsarbetande i
statistiken.6 För att nyansera bilden av sysselsättningsbegreppet och
förbättra analysmöjligheterna inom arbetsmarknadsområdet föreslås ett
nytt kompletterande sysselsättningsmått införs i den nya produkten
BAS. Förslaget innebär att sysselsatta individer på arbetsmarknaden
delas upp i fyra grupper utifrån inkomst. För mer information om
utredningen och förslaget, se SCB (2021c).

Storheter som inte belyses tillräckligt – behov
avseende innehåll
Det har också lyfts behov av mer statistik om vissa specifika grupper och
fenomen. Detta kan i många fall ses som önskemål snarare än direkta
behov och handlar bland annat om en mer heltäckande lönestatistik,
statistik över utländsk arbetskraft i Sverige, gränspendlare, företagare
och ägare av företag, statistik över anställda inom
bemanningsbranschen samt om möjlighet att snabbt kunna
specialstudera uppkomna fenomen. Ett fenomen som varit föremål för
diskussion under dialogerna är gig-arbete.
Flertalet av dessa önskemål kan inte tillgodoses fullt ut. Det handlar i
många fall om brist på data och att det skulle vara mycket
resurskrävande att beskriva dessa grupper och fenomen. Som
statistikansvarig myndighet är uppdraget att hela tiden värdera och
prioritera olika behov som användarna har. Även om behoven inte fullt
ut kan tillgodoses är förhoppningen att BAS kommer resulterar i ett
utökat innehåll, genom att bättre utnyttja redan befintliga uppgifter.
Exempelvis handlar det om att inkludera den begränsade data som finns
om gränspendlare (personer som är folkbokförda i Sverige och arbetar i
något av de nordiska länderna) och information från Arbetsmiljöverkets

5

AKU följer den internationella arbetstagarorganisationens ILO:s definition av sysselsatta.

Det är ytterst få individer som klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande motsvarande en timme
eller 99 kr.
6

11

SCB – Ämnesdesign Arbetsmarknad, huvudbilaga 2: Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken

utstationeringsregister i BAS. På sikt kan förhoppningsvis även flera av
dessa områden kompletteras med mer statistik.
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Slutsats
En av huvudslutsatserna från arbetet med att kartlägga behoven inom
arbetsmarknadsstatistiken är att det är komplext att förstå
användarbehov. Ofta beskrivs nuvarande lösning på ett behov som
själva behovet. I många fall kan det försvåra förståelsen och
nytänkandet. För att komma närmre behoven behövs det inte sällan
föras omfattande diskussioner, helst vid upprepade tillfällen, med flera
användare. I flera fall har det också varit värdefullt att visa på konkreta
resultat av ny statistik, liksom att diskutera hur statistiken används, för
att få till stånd en fördjupad dialog om behoven. Det är av det här skälet
som Ämnesdesign Arbetsmarknad har valt att arbeta utifrån en iterativ
process vid analysen av användarbehov. I detta har ingått att försöka
tolka användares värdering av olika kvalitetskomponenter när de ställs
mot varandra. Det senare är inte minst viktigt för att SCB ska kunna
göra lämpliga avvägningar vid prioriteringen av vidareutveckling av
statistiken, något som ingår i uppdraget för en statistikansvarig
myndighet.
Som tidigare nämnts är användningen av arbetsmarknadsstatistiken
bred, vilket innebär att olika användare gör olika prioriteringar av
kvalitetskomponenter. För SCB har det inom ramen för arbetet med att
ta fram den plan som är resultatet för Ämnesdesign Arbetsmarknad
varit viktigt att reflektera över hur resurser kan riktas mot användare
som i dagsläget har sina behov uppfyllda i lägre utsträckning än andra.
Utifrån de dialoger och samtal som har genomförts under 2020 och 2021
är slutsatsen att det framför allt finns ett stort behov av aktuell statistik
på regional och lokal nivå. SCB behöver göra en tydlig prioritering för
att möta dessa behov. Tack vare tillgången till den nya datakällan AGI
är det nu också möjligt för SCB att göra detta. Förslaget om den nya
statistikprodukten BAS väntas fylla flera behov.
Utöver detta planerar också SCB att lägga resurser på att fortsatt utreda
användarbehov för En efterfrågeundersökning. Syftet med utredningen är
att utreda möjligheten att samla användarbehoven från tre olika
efterfrågeundersökningar i en undersökning.
Sammanfattningsvis har arbetet med att förstå användarbehov på
djupet inom Ämnesdesign Arbetsmarknad lett fram till framför allt två
av huvudspåren i planen framåt för SCB:s arbete med statistiken på
arbetsmarknadsområdet, utvecklingen av BAS och En
efterfrågeundersökning. Övriga delar handlar om andra typer av
avvägningar som SCB, i egenskap av statistikansvarig myndighet,
planerar att göra. Hela planen framåt beskrivs i slutrapporten för
Ämnesdesign Arbetsmarknad.
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Bilaga 1
Deltagare och syfte över respektive huvudaktivitet
Aktivitet

Organisationer som deltog

Deltagare SCB

Syfte

Användarkartläggning
(april-maj 2020)

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
IFAU
Konjunkturinstitutet
LO
Medlingsinstitutet
Näringsdepartementet
Riksbanken
SACO
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
TCO
Unionen

Användarutskott
et – ÄDB
Analysutskottet
– ÄDB

Samla in
användarbehov och
informera om arbetet
att se över statistiken
inom
arbetsmarknadsområd
et

Regional
analytikerträff (26 maj)

Region Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Region Västmanland
Region Uppsala
Region Västmanland
Nordea

Användarutskott
et – ÄDB
Analysutskottet
– ÄDB

Samla in
användarbehov och
informera om arbetet
att se över statistiken
inom
arbetsmarknadsområd
et

Forskardialoger (27
och 28 maj)

Örebro universitet –
Handelshögskolan
Stockholms universitet –
Sociologiska institutionen
Stockholms universitet – SOFI
Malmö universitet – Institutionen
för globala politiska studier

Användarutskott
et – ÄDB
Analysutskottet
– ÄDB

Samla in
användarbehov och
informera om arbetet
att se över statistiken
inom
arbetsmarknadsområd
et

Intern
användarkartläggning
(genomfördes via ett
formulär under april
och maj 2020)

Befolkning och ekonomisk välfärd
(BV/BEV)
Demokratistatistik (BV/DEM)
Prognosinstitutet (BV/PI)
Social välfärdsstatistik (BV/SV)
Statistik om utbildning och arbete
(BV/UA)
Finansmarknadsstatistik (ES/FS)
Näringslivets konjunktur och FoU
(ES/INF)
Näringslivets struktur (ES/NS)
Registerenheten (ES/REG)
Samordning och Analys (ES/SA)
Nationalräkenskaper (NR)
Lantbruks- och energistatistik
(RM/LE)
Enheten för uppdragstjänster
(RM/UT)

Användarutskott
et

Samla in
användarbehov och
informera om arbetet
att se över statistiken
inom
arbetsmarknadsområd
et

Kommentar
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Miljöekonomi och miljö (RM/MEM)
Samhällsbyggnad och turism
(RM/SBT)
Workshop Användarrådet för
arbetsmarknadsstatisti
k (13 oktober 2020)

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
IFAU
Konjunkturinstitutet
LO
Medlingsinstitutet
Näringsdepartementet
Region Skåne
Riksbanken
SACO
Stockholms universitet (SOFI)
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
TCO
Unionen

Biträdande
avdelningschef
PMU

Presentera tre
inriktningar på förslag
om framtidens
arbetsmarknadsstatisti
k

ILERA-seminarium (21
oktober 2020)

Opponenter som gav synpunkter på
de tre inriktningarna var:

Avdelningschef
BV, Biträdande
avdelningschef
PMU

Presentera tre
inriktningar på förslag
om framtidens
arbetsmarknadsstatisti
k

IFAU
Konjunkturinstitutet
Svenskt Näringsliv
TCO
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Användardialoger om
huvuddrag i
Ämnesdesign
Arbetsmarknads
förslag (december
2020)

Arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Handelsbanken
Konjunkturinstitutet
LO
Länsstyrelsen Stockholm
Nordea
Ramboll
Region Jämtland/Härjedalen
Region Skåne
Region Uppsala
Riksbanken
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
SWECO
TCO
Tillväxtverket
Västra Götalandsregionen
WSP

Avdelningschef
BV, Enhetschef
BV/AM,
Biträdande
avdelningschef
PMU,
Medarbetare
BV/AM

Förankra och
presentera inriktningen
på kommande förslag
på ny
arbetsmarknadsstatisti
k

Fördjupad
användarkartläggning
behov data över
efterfrågan på
arbetskraft och

Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Konjunkturinstitutet
Näringsdepartementet
Riksbanken

Användarutskott
et – ÄDB.
Analysutskottet
– ÄDB

Få bättre förståelse för
användarbehov av data
som rör efterfrågan på
arbetskraft och
rekryteringar.
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Kartläggningen
utfördes inom
ramen för
delutredningen
En
efterfrågeundersö

rekryteringar (april
2021)

kning som syftar
till att se över de
tre
enkätundersökni
ngarna
Konjunkturstatist
ik över vakanser,
Arbetskraftsbaro
metern och
Arbetsförmedling
ens
intervjuundersök
ning.

Seminarium om
konsekvenser och
versioner av
Befolkningens
arbetsmarknadsstatus
(Forskare april 2021)

IFAU
Institutet för Näringslivsforskning
Karolinska institutet
Lunds universitet – Ekonomiskhistoriska institutionen
Stockholms universitet –
Nationalekonomiska institutionen
Stockholms universitet – SOFI
Örebro universitet –
Handelshögskolan

Arbetsgruppen
för BAS
betaversion –
ÄDB

Informera om hur
preliminära och
definitiva versioner
förhåller sig till
varandra och den
årsregisterversion som
planeras inom BAS

Seminarium om
konsekvenser och
versioner av
Befolkningens
arbetsmarknadsstatus
(Regionala aktörer april
2021)

Arbetsmarknadsdepartementet
Linköpings kommun
Länsstyrelsen i Stockholm län
Näringsdepartementet
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Jämtland Härjedalen
Region Skåne
Region Sörmland
Sweco
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Västra götalandsregionen
Mfl.

Arbetsgruppen
för BAS
betaversion –
ÄDB

Informera om hur
preliminära och
definitiva versioner
förhåller sig till
varandra och den
årsregisterversion som
planeras inom BAS

Referensgrupper om
BAS (vår 2021)

Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Konjunkturinstitutet
LO
Länsstyrelsen Stockholm
Medlingsinstitutet
Region Jämtland Härjedalen
Region Skåne
Riksbanken
SACO
TCO
Tillväxtverket
Västra Götalandsregionen

Arbetsgruppen
för BAS
betaversion,
Kommunikation
sutskottet –
ÄDB

Få synpunkter på
detaljer i förslaget om
BAS

SCB – Ämnesdesign Arbetsmarknad, huvudbilaga 2: Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken

18

