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1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

3. Mötesanteckningar från föregående möte 
Inga synpunkter framfördes på föregående mötesanteckningar som 
lades till handlingarna. 

4. Inledning 
Marcel Moritz inledde mötet och samtliga deltagare presenterade sig 
kort. 

5. Utvärdering av möten 
Jenny Lindberg, SCB, berättade om syftet med SCB:s användarråd. 

Användarråden har funnits i dess form sedan 2001 och är ett nätverk för 
att organisera användarkontakter. Genom användarråden får SCB 
kunskap om nya och förändrade behov och kan också förankra 
förändringar i statistiken hos viktiga användare. 

Användarråden har gått in i en ny mandatperiod som sträcker sig till 
2024. Ordförande i rådet samt några av ledamöterna är nya i denna 
mandatperiod. 

Hösten 2021 skickades en utvärdering till samtliga ledamöter där 
ungefär hälften svarade. Det framkom bland annat att mötena innehöll 
intressanta punkter och att det var en bra balans mellan synpunkter och 
föredrag. 

Det framkom även att det är bra om digitala möten är något kortare och 
en variation av fysiska och digitala möten är att föredra. Föredrag gör 
sig bra digitalt medan det är enklare med diskussioner på fysiska 
möten. Det är lättare att delta och att lägga ner tid inför digitala möten. 
Digitala möten fungerar, men det är viktigt att planera in pauser. Att 
resa till Stockholm är betydligt smidigare för många än att resa till 
exempelvis Örebro. 

Synpunkter från användarrådet: 

Det är intressant att veta vad som är på gång i de andra 
organisationerna. Kontakten med övriga ledamöter är till stor nytta. 

Verksamheterna skiljer sig mycket mellan kommuner och regioner 
vilket är bra att tänka på när man sätter dagordningen. 



3/6 

Tillgång till uppsnabbad statistik är alltid önskvärd. Det vore intressant 
att höra mer om hur SCB tänker kring det. 

Det vore bra att tillsammans diskutera innehåll samt hur vi lägger upp 
kommande möten. 

Informationen om BAS som har presenterats på flera tidigare möten har 
varit mycket intressant och värdefull. 

6. Aktuellt på SCB 
Jenny Lindberg m.fl., SCB, informerade om aktuella frågor på SCB. 

SCB:s uppdrag är att framställa officiell statistik och att vara 
samordningsfunktion för den officiella statistiken. SCB gör uppdrag i 
den mån det finns resurser. Tjänsteexport består av SIDA-verksamhet 
där SCB hjälper andra länder att bygga upp sin statistikverksamhet. 

Från 1 september 2021 har SCB ny organisation som består av fyra 
avdelningar inklusive stödenheter. De fyra avdelningarna har 
ytterligare uppdelning på enheter och sektioner. Den nya 
organisationen är mer en linjeorganisation jämfört med den tidigare 
processorienterade organisationen. 

SCB har fyra prioriterade målbilder utifrån verksamhetsplanen 2021-
2023: Sveriges ekonomiska statistik, Sveriges arbetsmarknadsstatistik, 
säkrad datatillgång och kommunikation. 

Våren 2023 tar Sverige över som ordförandeland i EU och SCB:s 
generaldirektör ska vara ordförande. Experter från SCB och andra 
statistikansvariga myndigheter deltar i arbetet. 

Under hösten 2021 fattade SCB beslut om en ny granskningsprocess. 
Granskningsprocessen ska effektiviseras och utgångspunkten är att om 
granskning ska ske ska den ha en tydlig påverkan på statistikens 
kvalitet. 

Det sker en minskad direktinsamling. Det är svårt att samla in data från 
individer. För att säkra kvaliteten används en kombination av 
administrativa register samt nya offentliga och privata datakällor. 

Eftersom det är valår i år arbetar SCB mycket med valstatistik. På Valet 
2022 (scb.se) finns samlad statistik om valet. 

Det pågår ett arbete med ny ramlag för EU-statistiken om befolkning, 
migration och Census. I dag utgår SCB från folkbokförd befolkning, 
men det finns förslag om en bredare definition där bland annat 
asylsökande och papperslösa ska inkluderas. 

https://www.scb.se/val/
https://www.scb.se/val/
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I slutet av 2021 gjordes en expertgranskning av kvaliteten i den 
europeiska statistiken där SCB, Skolverket, Folkhälsomyndigheten, 
Ekonomistyrningsverket och Migrationsverket valdes ut för granskning. 
Vid granskningen framkom 6 noteringar att åtgärda och 16 
rekommendationer. 

SCB har en ny publiceringspolicy som innebär att 
publiceringstidpunkten numera är 08.00. 

Karin Hedeklint, ESA/MS/SBT, informerade om ny statistik för 
statistiska tätorter som är skapade bland annat utifrån framförda 
önskemål från användare. Statistiken publicerades den 22 mars. 

Rasmus Andersson, SSA/BL/BEF, informerade om att det har gjorts en 
översyn av TYKO. TYKO är ett mått som används vid framskrivning av 
befolkningsprognoser. Mer information om översynen finns att läsa 
här. 

7. Nordiska gränspendlarinkomster 
Johan Lindberg, SCB, informerade om nordiska gränspendlarinkomster. 

I ordinarie data från Skatteverket ingår endast inkomster som tas upp 
till beskattning i Sverige. För personer folkbokförda i Sverige har det i 
stor utsträckning saknats inkomster från andra länder vilket främst har 
uppmärksammats på regional nivå för kommuner som gränsar till 
Norge, Danmark och Finland. 

Ett arbete har pågått tillsammans med Skatteverket för att få in 
utländska inkomster som bland annat lön och pensioner. 

Inkomststatistik för individer och hushåll där nordiska 
gränspendlarinkomster ingår finns numera tillgänglig från 2011. Det är 
olika kvalitet över tid, men från 2015 är kvaliteten god. 
Statistikdatabasen är uppdaterad med denna data. 

På regional nivå syns det tydlig skillnad vilka län som påverkas av de 
nordiska gränspendlarinkomsterna. Inkomsterna ökar generellt mer för 
män än för kvinnor samt för personer födda i något av de övriga 
nordiska länderna. På riksnivå är påverkan marginell. 

Synpunkter från användarrådet: 

Ska inkomststatistiken uppdateras i Regiondatabaserna, OSDB och 
SCB:s öppna data på DeSO? SCB:s öppna data är uppdaterad. SCB tar 
med sig frågan gällande Regiondatabaserna och OSDB. 

Är det möjligt att knyta pendlare till vilket land de bor i? SCB har främst 
tittat på inkomster. 

https://www.scb.se/contentassets/a6fa6637ce514668838ff0d44aef8ace/2022-ars-overyn-av-tyko.pdf
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Det vore intressant att veta hur många förvärvsarbetare det rör sig om 
alternativt åldersstruktur. 

Mer information om nordiska gränspendlarinkomster finns i följande 
rapport. 

8. Census 2021 - Förutsättningar och 
lägesrapportering 

Margareta Carlsson, SCB, informerade om arbetet med Census 2021 
som precis har startats upp. 

Målet med en Census är att framställa statistik om individer, familjer, 
hushåll, boende och bostäder av god kvalitet. Census är en totalräkning 
där syftet främst är att ge möjlighet till jämförelser mellan länder och 
regioner inom EU. 

Alla EU-länder har skyldighet att genomföra en folk- och 
bostadsräkning vart tionde år. Förutsättningarna är olika för olika EU-
länder och varje land väljer själv vilken metod som ska användas. 
Sverige har en helt registerbaserad ansats där Registret över 
totalbefolkningen och Lägenhetsregistret är grunden. 

Den 31 mars 2024 ska 119 tabeller på riket, NUTS 1, NUTS 2, län och 
kommun levereras till Eurostat. Nytt för Census 2021 är att ytterligare 
13 tabeller på kilometerruta ska levereras. För dessa tabeller sker 
samordning med Inspire. Ett urval av tabellerna i Census 2021 ska även 
publiceras på SCB:s hemsida. 

Synpunkter från användarrådet: 

Inkluderas asylsökande och papperslösa i Census? I dag utgår SCB från 
folkbokförd befolkning, men det finns förslag om en bredare definition 
där bland annat asylsökande och papperslösa ska inkluderas. 

Hur fel slår den registerbaserade ansatsen enligt de uppföljningar som 
har gjorts? Det är svårt att säga, men SCB:s register har både under- och 
övertäckning. 

Är det möjligt att se regionala skillnader där brister och svårigheter är 
större? Det är en diskussion som förs. 

9. Konjunkturell arbetsmarknadsstatistik ur ett 
registerperspektiv 

Fredrik Andersson, SCB, informerade om den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken utifrån en artikel som publicerades i 
september 2021. 

https://www.scb.se/contentassets/9e9d096d69934f5fa67503e0b56fc00b/nordiska-inkomster-i-inkomststatistiken-2011-2019.pdf
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Med hjälp av uppgifter från Skatteverkets arbetsgivardeklarationer på 
individnivå (AGI) kan SCB räkna fram befolkningens 
sysselsättningsstatus. Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) som 
har möjliggjorts tack vare AGI publiceras för första gången den 31 maj. 

Enligt artikeln drabbades främst tre branscher av coronapandemin: 
hotell- och restaurang, kultur och nöje samt transport och 
magasinering. Statistiken bygger på förvärvsarbetande nattbefolkning 
och artikeln finns att läsa här. 

Antalet sysselsatta under första halvåret 2021 minskade och ökade i 
olika delar av landet. Generellt har mindre kommuner jämfört med 
samma period 2020 tappat fler anställda än större kommuner. Särskilt i 
hotell- och restaurangbranschen minskade antalet anställda i 
storstadskommunerna, medan antalet anställda inom vård och omsorg 
ökade i samma kommuner. 

Synpunkter från användarrådet: 

Är det möjligt att få fram statistiken på RegSO och DeSO? Statistiken är 
planerad att publiceras på RegSO och DeSO, men arbetet är inte 
påbörjat ännu. 

Påverkar branschstrukturen hur kommunerna minskar respektive ökar i 
antal anställda? Så är det, det går exempelvis att se hur anställda inom 
vissa branscher där distansarbete är möjligt under pandemin har skrivit 
sig på en sommarstuga eller liknande. Detta har framför allt påverkat 
statistiken i vissa fjällnära turistkommuner. 

Det ser ut att finnas en samvariation med befolkningstillväxten. 
Kommuner som har vuxit under pandemin har även ökat antalet 
anställda. 

10. Övriga frågor, nästa möte 
Nästa möte blir i september eller oktober. SCB skickar ut förslag på 
datum. 

https://scb.se/pressmeddelande/antalet-anstallda-har-okat-i-en-tredjedel-av-kommunerna/
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