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1. Mötet öppnas 
Bo Wictorin hälsade alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

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

lades till handlingarna. 

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

SCB:s organisation 

Under året har det pågått en omorganisation på SCB. Från 1 september 

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 en linjeorganisation 

istället för den tidigare processorienterade organisationen. 

Översyn av statistikområden 

Sedan hösten 2018 pågår en översyn av de 115 statistikområden som är 

listade i statistikförordningen. Anledningen till översynen är att det 

finns behov av en uppdatering samt bättre anpassning till samhällets 

informationsbehov. 

Ett förslag bereds den 21 oktober i Rådet för den officiella statistiken 

och lämnas till regeringen i form av en hemställan. Förslaget föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2022. 

Ny publiceringspolicy 

Den 2 september beslutade SCB:s generaldirektör om en ny 

publiceringspolicy för SCB vilket innebär att SCB kommer att 

tidigarelägga publiceringstidpunkten till 08.00 från tidpunkten som 

idag är 09.30. 

Publiceringspolicyn kommer att träda i kraft den17 januari 2022. 

Statistikforum 

Konferensen Statistikforum sker digitalt den 11 november. Årets tema 

är statistiken i ett nationellt dataekosystem. 

Användarråd 

Treårsperioden för användarråden går ut vid årsskiftet. På grund av 

SCB:s omorganisation har arbetet för nästkommande period ännu inte 

kommit så långt. 
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Jessica Engdahl, ESA/BFN/PRR, informerade om att den regionala 

fördelningen utifrån årsberäkningarna av Nationalräkenskaperna 2019 

pågår under hösten med publicering den 10 december. Mindre 

revideringar har skett, bland annat en förbättring av HIO:s 

branschindelning (Hushållens icke-vinstdrivande organisationer). 

Det pågår ett arbete med ett nytt IT-system för Nationalräkenskaperna 

vilket ger begränsade möjligheter att arbeta med utveckling. 

Eiwor Höglund Dávila, SSA/SU/ST berättade om flera pågående 

prognosarbeten. Ett exempel är Lärarprognosen där SCB gör 

beräkningar till ett uppdrag som regeringen har gett Skolverket. 

Lärarprognosen har tidigare gjorts år 2015, 2017 och 2019. I december 

publicerar Skolverket prognosen för 2021. 

I september publicerades statistik om arbete hemifrån under pandemin 

som är ett exempel på ny statistik som SCB publicerar. 

I mars 2022 ska regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 

med beräkningar över utvecklingen av tillgång och efterfrågan på 

arbetskraft fram till år 2035 inom olika utbildningsgrupper levereras till 

alla 21 regioner. 

Karin Hedeklint, ESA/MS/SBT, informerade om att tätorter med 

referensår 2020 publiceras den 24 november. Innan publicering 

planeras ett nytt kodsystem för tätorter och småorter att tas fram. 

Syftet med kodsystemet är att införa en kodstruktur som innehåller 

kommunkod. 

Arbetet med att lansera ett kartverktyg på hemsidan pågår. 

Upphandlingen är ute på remissrunda. 

Det pågår ett samarbete med Telia om att integrera mobildata. 

Slutrapporten av förstudien är klar. Det finns kvalitetsmässiga 

nackdelar med mobildata och det är svårt att få ut detaljerad statistik. 

Trots brister ger det ändå bra underlag för analyser av större områden. 

Frågor och kommentarer från användarrådet: 

I samband med att SCB publicerade regionala 

befolkningsframskrivningar som öppna data blev flera kommuner 

överösta av frågor vilket ställde till problem. Det är önskvärt att SCB 

fortsättningsvis samordnar pressmeddelanden och är tydlig med att 

kommunernas prognoser skiljer sig åt mot de framskrivningar som SCB 

framställer. 

Hur ofta ska tätorter tas fram fortsättningsvis? Svar: De ska tas fram 

vart femte år samt för ett mellanår som blir var tredje eller vartannat år. 
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I dagsläget publicerar SCB befolkningsstatistik för tätorter även för de 

år som gränserna inte uppdateras vilket skapar förvirring hos 

användarna. 

Wolfgang Pichler, Tillväxtverket , berättade att Tillväxtverket i juni 

publicerade ny regional exportstatistik som SCB har tagit fram på 

uppdrag av Tillväxtverket och Utrikesdepartementet: Regional 

exportstatistik - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se). 

 

Statistiken beskriver var i Sverige produktion av varor sker och även 

tjänster som exporteras, till skillnad mot den tidigare statistiken där 

exporten fördelades efter huvudkontorets belägenhet. Statistiken 

belyser regionens betydelse för exporten på ett bättre sätt och 

exportens betydelse för regionen. 

5. Södertörnsanalysen och visualisering samt 

användning av data på låga geografiska nivåer 
Marcel Moritz, Huddinge kommun, berättade om Södertörnsanalysen. 

Vi började med att titta på en film om Södertörnsanalysen, som är ett 

verktyg för hållbar stadsutveckling. Filmen finns tillgänglig här. 

Verktyget är utvecklat i samarbete med stiftelsen GAPminder och är 

finansierat av Vinnova. Samarbete har skett med många aktörer. 

Verktyget innehåller ett tjugotal socioekonomiska indikatorer som 

exempelvis flyttar, inkomst och utbildning. KTH tillhandahåller även så 

kallad grön data som exempelvis närhet till grönområden. 

Södertörnsanalysen används bland annat vid regional uppföljning och 

samhällsplanering samt för analys och uppföljning av Agenda 2030. 

Verktyget är ett bra underlag i arbete för social hållbarhet och mot 

segregation. Det är enkelt att följa dynamiken i olika områden. 

Verktyget är öppet för alla att använda och finns tillgängligt här. 

SCB har mycket intressant data, men den kostar oftast pengar och tar 

tid att framställa. Data som är tillgänglig finns oftast som lägst på 

kommunnivå, men tillgången till data på låg regional nivå är både 

viktig och efterfrågad. 

GAPminder har framställt bakgrundskartor till verktyget och statistiken 

visualiseras i bubbeldiagram. Användaren kan själv välja indikatorer på 

de två skalorna samt vad storlek och färg på bubblorna ska 

representera. Det är enkelt att se utvecklingen över tid. Verktyget har 

använts mycket i samhällsplanering vid till exempel program- och 

detaljplaner. Data i verktyget är från SCB. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftillvaxtverket.se%2Fstatistik%2Fregional-utveckling%2Fregional-exportstatistik.html&data=04%7C01%7Cerik-widar.andersson%40regionjh.se%7Cc9fe06a3a79f4af9059b08d971407c2d%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637665344045923487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dc%2BEXU%2FUIKYHbxd8wmDYiaZwbL0RFWzw%2F3JWl5PAKhU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftillvaxtverket.se%2Fstatistik%2Fregional-utveckling%2Fregional-exportstatistik.html&data=04%7C01%7Cerik-widar.andersson%40regionjh.se%7Cc9fe06a3a79f4af9059b08d971407c2d%7Cd3b4cf3aca774a02aefaf4398591468f%7C0%7C0%7C637665344045923487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Dc%2BEXU%2FUIKYHbxd8wmDYiaZwbL0RFWzw%2F3JWl5PAKhU%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=WXVev6kdrQk
https://open-numbers.github.io/sodertornsmodellen/
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Lyckoparadoxen framkom på 2000-talet och är ett fenomen där vissa 

bostadsområden tar stort ansvar för att rusta individer för 

arbetsmarknaden. Bostadsområden tappar individer som utbildar sig 

och hamnar i arbete. Södertörnsanalysen har använts för att analysera 

fenomenet. En förklaring till att individer flyttar har visat sig bero på 

bostadsbeståndet. Det finns en samvariation av hyresrätter, låg 

medelinkomst och stor omflyttning av personer med arbete. 

Frågor och kommentarer från användarrådet: 

Ett intressant verktyg. Det är en styrka är att det ger snabb upplysning, 

men det gäller samtidigt att användaren är van att hantera data och 

flera variabler. 

Är det området eller individerna som ska stå i fokus när man diskuterar 

åtgärder för segregation? Svar: Det är viktigt att bryta segregationen i 

området, det ska inte bero på individerna som bor där. 

Visualisering öppnar upp för möjligheter. Det är enklare för oss 

användare att ta till oss mönster. Verktyget skulle vara ett pedagogiskt 

verktyg för Agenda 2030-indikatorer. Det vore önskvärt med ett 

gemensamt språk för att visualisera data. 

All data i verktyget är öppen. Verktyget är öppet för alla att använda, 

men det krävs resurser i form av en statistiker och en programmerare 

för att kunna hantera det. 

SCB arbetar för bättre visualisering, men frågan har inte varit 

prioriterad. Tillsvidare har SCB tagit fram några tillfälliga lösningar. 

SCB hoppas på ett mer generellt verktyg för visualisering. 

Ett gemensamt nationellt verktyg vore önskvärt. Det finns ett stort 

behov hos användare och en önskan om en snabbare utveckling. 

Det finns en risk att användare drar förhastade slutsatser vid 

användning av verktyget. Det är viktigt att användaren har kompetens 

om de områden som analyseras för att kunna dra slutsatser om dem. 

6. Segregationsbarometern - ett unikt och viktigt 

verktyg i arbetet för att minska och motverka 

segregation 
Ulrika Gustafsson och Matilda Rehn, Delmos, berättade om 

Segregationsbarometern. 

Delmos uppdrag är att bidra till att minska och motverka segregation på 

lokal nivå. Myndighetens uppgift är bland annat att främja samverkan 

och kunskapsutbyte samt att följa och sprida forskning och annan 

kunskap. 
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Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från 

varandra. Människor med liknande egenskaper samlas exempelvis i 

samma bostadsområde. Segregationsbarometern är ett verktyg i arbetet 

för att minska och motverka segregation. 

Segregationsbarometern är ett webbaserat verktyg som innehåller 

indikatorer inom sex statistikområden på olika geografiska nivåer. 

Verktyget gör det möjligt för användare att följa indikatorer för att 

kunna mäta segregation utifrån samma definition. Statistik finns 

tillgänglig från år 2010 och framåt vilket ger möjlighet att följa 

utvecklingen över tid. 

Segregationsbarometern visar hur det ser ut, men svarar inte på frågan 

varför. Det krävs lokalkännedom för att kunna dra slutsatser om 

enskilda områden. 

De olika geografiska nivåerna som används i Segregationsbarometern 

är RegSO och DeSO samt riket, län och kommun. RegSO och DeSO är en 

förutsättning för att verktyget ska fungera och för att kunna följa upp 

segregation och socioekonomisk utveckling. Indikatorerna består av 

registerdata och samtliga indikatorer går att bryta ner på RegSO och 

DeSO. 

I Segregationsbarometern finns två centrala mått. Det ena måttet är ett 

ojämlikhetsindex som beskriver graden av segregation i en kommun 

eller i ett län i genomsnitt. Det andra måttet, områdestyper, beskriver 

olika socioekonomiska förutsättningar i enskilda RegSO. Måtten 

kompletterar varandra på ett bra sätt, men är framtagna för olika syften 

och beskriver olika saker. 

Områdestyperna togs fram i samarbete med SCB och det 

regeringsuppdrag som tilldelades Delmos och SCB år 2020. 

Områdestyperna är en klassificering av RegSO utifrån socioekonomiska 

förutsättningar. Det finns fem områdestyper. 

Segregationsbarometern finns tillgänglig här. Ett tips innan verktyget 

börjar användas är att läsa den guide som finns här. Det är viktigt att 

tänka på de fyra centrala aspekterna innan analyser genomförs: 

• Den geografiska platsens betydelse 

• Segregation är inte statisk utan förändras över tid 

• Utgå från hela befolkningen 

• Analysera statistiken tillsammans med andra 

Segregationsbarometern presenteras i en kartfunktion för de två olika 

måtten. Det finns även sidor för enskilda kommuner och län. I 

Statistiklabbet är det möjligt att exportera bilder och filer för 

indikatorerna som finns i Segregationsbarometern. Där kan användaren 

https://segregationsbarometern.delmos.se/ojamlikhetsindex-och-omradestyper/
https://segregationsbarometern.delmos.se/artiklar/sa-kommer-du-i-gang-med-segregationsbarometern/
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även komplettera med egen statistik. Vanliga frågor och svar finns 

tillgängliga i menyn längst upp till höger på varje sida. 

Kartan med ojämlikhetsindex och områdestyper är en bra digital 

plattform för att belysa segregation. Kartan visar på ett användarvänligt 

sätt i vilken kommun du befinner dig. Vid analys av ojämlikhetsindex 

och områdestyper är det viktigt med lokalkännedom. Förutom att 

användaren får information om det specifika områdets områdestyp, så 

ges även en jämförelse med övriga kommunen. 

Statistiklabbet är avgränsat till en geografisk kontext eftersom 

segregationen är kontextbunden. Jämförelse görs inom länet eller 

kommunen. Statistiklabbet innehåller 19 indikatorer utifrån Delmos 

statistikområden. Måtten består av registerbaserade data från SCB och 

kan därmed brytas ned på låg regional nivå. Bakgrundsvariabler består 

bland annat av kön, ålder, bakgrund och utbildning. 

Användarhandboken för Segregationsbarometern finns här. 

7. Diskussion om segregation och 

Segregationsbarometern 
Charlotte Lundberg Pålsson, Norrköpings kommun och Jimmy Lindahl, 

Linköpings kommun inledde en diskussion utifrån föregående punkt. 

Segregationsbarometern är ett trevligt verktyg med bra visualisering. 

Norrköpings kommun är dock inte vana att använda DeSO och RegSO 

utan använder kommunens egen områdesindelning NYKO. Eftersom 

NYKO är den områdesindelning som kommunen framställer och 

analyserar sin statistik på, så är Segregationsbarometern inte 

användbar för just Norrköpings kommun. Det är bra att få input om hur 

segregationen ser ut i övriga landet, men det finns en fara att dra 

slutsatser utan att ha lokalkännedom. 

Segregationsbarometern är väldigt inspirerande och ett intressant 

verktyg. Det är bra med all dokumentation som finns tillgänglig och att 

det är möjligt att bryta ner statistiken på låg regional nivå, men även 

Linköpings kommun använder sig av NYKO. Kommuner behöver en 

indelning som är funktionell för alla kommuner, vilket DeSO inte är. 

DeSO är bland annat uppbyggd på valdistrikt och i Linköpings kommun 

följer gränserna inte rumsliga barriärer. 

Segregationsbarometern är ändå ett bra verktyg när man vill göra 

jämförelser med andra regioner, även om de flesta större kommuner 

arbetar med sina NYKO. Det är även betydelsefullt för små kommuner 

att upptäcka segregation och där kan DeSO vara för stort. 

Delmos är medveten om svagheterna kopplat till områdesindelningen 

ur ett kommunperspektiv, men har som nationell aktör behövt en 

https://segregationsbarometern.delmos.se/app/uploads/2021/10/Sa-mater-och-foljer-du-segregation-Anvandarhandbok.pdf
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indelning att förhålla sig till som är stabil över tid, vilket inte 

kommunernas NYKO alltid är. Fördelen med DeSO och RegSO är att 

indelningarna är stabila över tid vilket möjliggör för jämförelser över 

tid. Segregationsbarometern kan ändå belysa frågan och påvisa 

skillnader mellan olika regioner i landet. Det är även svårt att använda 

sig av allt för små områden, eftersom man måste ta hänsyn till 

statistiksekretessen på lägre geografiska nivåer. 

Ur ett nationellt perspektiv är Segregationsbarometern ett bra och 

enkelt verktyg att använda. Även om det finns skillnader inom ett 

område, så ger det ändå en bra bild i det stora hela. 

Frågor och kommentarer från användarrådet: 

Det finns en poäng med en gemensam definition och 

områdesindelning. Både Norrköping och Linköpings kommun har bra 

statistisk kompetens, men så ser det inte ut i hela landet. För 

kommuner som inte har samma kompetens är verktyget mest troligt en 

tillgång. 

Finns det någon matematisk formel bakom ojämlikhetsindexet? Svar: 

Det finns en bilaga med information om formelns uppbyggnad här. 

I Göteborgs stad används NYKO också som indelning, men kommuner 

behöver nog vänja sig mer vid både DeSO och RegSO eftersom fler och 

fler i samhället använder sig av områdesindelningarna. I det stora hela 

fungerar indelningarna bra. 

Det vore det önskvärt att få tillgång till indikatorerna i 

Segregationsbarometern via API. Svar: I dagsläget är API inte möjligt, 

Delmos ser över möjligheten att framöver göra indikatorerna 

tillgängliga via API. 

DeSO och RegSO är bättre områdesindelningar än 

postnummerområden. 

Med koppling till andra stora urvalsundersökningar som görs idag fyller 

statistik på DeSO och RegSO en bra funktion. 

Det finns flera olika typer av ojämlikhetsindex. Kan man lägga ut flera i 

Segregationsbarometern? Svar: Det har diskuterats, men landade i att 

endast använda ett för att vara tydlig. Möjlighet finns att lägga till flera 

i ett senare skede. 

Tar verktyget hänsyn till MAUP? Svar: Problematiken beskrivs i den 

tekniska bilagan, men är svår att ta hänsyn till. 

https://segregationsbarometern.delmos.se/app/uploads/2021/09/Bilaga-5-Teknisk-beskrivning-av-ojamlikhetsindex.pdf
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Det är skillnad mellan individ och område. Finns det någon information 

om rörelse i de olika områdena? Svar: Det är fokus på platsens 

betydelse i verktyget, inte individens. Statistiklabbet har en indikator 

som beskriver kvoten mellan in- och utflyttare. Ett mått om kvarboende 

är också önskvärt för att bättre uttala sig om områdets stabilitet. 

Marcel Moritz, Huddinge kommun, har ingått i referensgruppen kring 

Segregationsbarometern och är väldigt nöjd med verktyget och 

visualiseringen som är den bästa möjliga just nu. Nu när det finns en 

gemensam definition för segregation, kommer det ge uppslag för vidare 

diskussioner. Det vore bra med en instruktionsfilm som visar hur man 

kommer igång. Svar: Bra synpunkt att ta fram en instruktionsfilm för 

att sänka tröskeln för att kunna använda verktyget. 

8. MorfO - Att dela upp tätorter utifrån deras 

bebyggelse-och markanvändningsmönster 
Jan Amcoff, Uppsala universitet, berättade om en ny och alternativ 

områdesindelning. 

Medarbetare vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 

har skapat en ny och alternativ indelning som utgår från 

stadsmorfologi. 

Forskningsprojektet tog sig an följande övergripande forskningsfråga: 

Vilken slags urban morfologi är till gagn för blandad användning av 

staden? För att kunna undersöka detta behövdes en morfologiskt 

baserad urban indelning. 

Ett viktigt skäl till att den geografiska indelningen av staden alls är 

viktig är att undvika MAUP-effekter. MAUP innebär att den geografiska 

indelningen påverkar en undersöknings slutsatser. Ett sätt att hantera 

MAUP är marginalisera MAUP med exempelvis överlappande buffertar. 

Ett annat sätt är att använda geografiska enheter som är anpassade till 

studiens tema. 

Vi tittar på exempel på områden i Norrköping, Helsingborg och Umeå 

där olika stadsdelar och industriområden identifierats. DeSO gör 

indelningen skev utifrån det syfte som önskas, att beakta den urbana 

morfologin, medan MorfO gör att områdena blir som önskat utifrån sitt 

syfte. DeSO utgår från demografi medan MorfO utgår från morfologi. 

Indelningarna har alltså olika användningsområden. 

Skapandet av MorfO görs i två steg. Steg 1 innebär att klustra likartade 

fastigheter där fastigheter kategoriseras utifrån byggnadstyp. Därefter 

slås angränsade fastigheter samman. När en enhet når 15 000 m² 

uppnår man ett eget kluster. Undantag görs för slutna kvarter där 

fastigheter klassificeras efter storlek. Resultatet blir 89 000 geografiska 

fastighetskluster. 
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Steg 2 är att gå från 89 000 fastighetskluster till 8 287 MorfO. Områdena 

är manuellt avgränsade med stöd från klustren, rumsliga barriärer som 

vattendrag och vägar samt kartmaterial. Är stora genomfartsleder 

barriärer? Det behöver nödvändigtvis inte vara det. Det ter sig olika på 

olika ställen vilket ställer stora krav på lokalkännedom. 

De cirka 8 000 områdena har sedan sammanförts till en annan nivå 

bestående av 1 602 områden. Dessa områden har klassificerats utifrån 

bostadstyp och ungefärlig tillkomstperiod. Hänsyn har även tagits till 

särskilda karaktärsdrag som exempelvis studentområden. 

Indelningen är tillgänglig för alla som önskar. SCB är välkommen att 

fylla områdena med data. I vissa områden kan möjligen sekretessen slå 

in, men det kan i sådana fall justeras. 

Frågor och kommentarer från användarrådet: 

Skapandet av MorfO påminner om det arbete som kommunerna gör 

med sina NYKO. NYKO bygger på fastigheter och byggnadsperiod. Det 

påminner även om arbetet som SCB gör med TYKO vilket är en 

indelning som skulle vara användbar istället för DeSO. 

I önskan om att styra mot mindre segregation används flera olika 

områdesindelningar. Det är viktigt att använda samma definition när vi 

jämför oss med andra. 

Mycket bra och gediget arbete. 

Det är viktigt att titta på hur människor rör sig. Människor som bor i 

villaområden kanske har mycket integration med människor i 

flerbostadshus. Svar: En ambition är att titta på rörelse med hjälp av 

mobildata. 

9. Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) - 

lägesrapport 
Julia Fennö, SCB, gav en lägesrapport om arbetet med Befolkningens 

arbetsmarknadsstatus (BAS). 

Sedan april månad har ett flertal träffar om registerkonsekvenser av 

BAS genomförts. I slutet av maj skickades referensgruppsmaterial för 

prototypen BAS betaversion ut till 15 organisationer varav 8 svarade. 

Efter att slutrapporten presenterades i maj bedrivs nu arbetet med BAS 

i linjen. 

Arbetet med BAS har gått fort. Idéutvecklingen startade hösten 2020. 

Därefter följde dialogmöten och samtal med användare. Samtal pågår 

fortfarande. Produktionssättningen planeras till andra kvartalet 2022 

och BAS kommer då att införas som statistik under uppbyggnad. Det 
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kommer att behövas ytterligare arbete innan BAS blir officiell statistik 

2023 och därmed även ersätter bland annat RAMS. 

Det ska finnas tre olika versioner av BAS: 

• En preliminär version där redovisning kommer att ske så snart som 

möjligt efter avslutad referensperiod. Det finns en stor efterfrågan 

från användare på mer aktuella data. 

• En definitiv version som innehåller både uppdaterade och flera 

uppgifter än den preliminära versionen. Publicering kommer 

troligen att ske i november år t+1 precis som RAMS publiceras idag. 

• Ett årsregister som tas fram för att kopplas ihop med andra register 

och som troligen kommer att avse definitiv version av november 

månad respektive år. 

I nuläget är det svårt att veta hur mycket den preliminära och definitiva 

versionen kommer att skilja sig åt. 

Det har skett några mindre förändringar i definitionen av 

arbetsmarknadsstatusarna bland variablerna sedan maj och det kommer 

högst troligt att ske mindre förändringar även framåt. 

Det pågår 13 delprojekt på SCB kopplat till BAS. Det har varit en stor 

uppslutning och ett bra samarbete för att ro arbetet i hamn. 

Myndighetssamverkan kopplat till indata har fungerat väldigt bra. 

SCB har därtill tillsammans med Arbetsförmedlingen tillsatt en 

myndighetsgemensam arbetsgrupp för att arbeta med samanalys och 

gemensam kommunikation rörande BAS och Arbetsförmedlingens 

verksamhetsstatistik. Det är viktigt eftersom statistiken skiljer sig åt 

vad gäller definitioner och tidsperspektiv. BAS skiljer sig även mot AKU 

varför även samanalys och gemensam kommunikation måste göras i 

relation till AKU. 

SCB planerar att genomföra en extern informationsinsats i samband 

med införandet av BAS. Det är svårt att fånga in alla användare, men 

fokus kommer att läggas på att nå bland annat expertanvändare, 

politiken och media. Publicering av BAS kommer att skalas upp stegvis. 

Ambitionen är större än vad första redovisningen av statistiken 

kommer att visa. 

Frågor och kommentarer från användarrådet: 

Kommer statistiken redovisas på DeSO? Svar: Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan kan inte redovisa sin statistik på DeSO, men SCB kan 

göra det med BAS. Om någon statistik från BAS kommer att finnas 

tillgänglig på DeSO som öppna data är i dagsläget inte bestämt, men vi 

tar med oss önskemålet till arbetsgruppen. 
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Det finns stora analytiska möjligheter när BAS publiceras. BAS kommer 

att uppfylla flera användarbehov än nuvarande RAMS. 

Mycket bra med arbetsmarknadsstatistik med högre aktualitet och 

periodicitet. 

10. Övriga frågor, nästa möte 
Förslag på datum för nästa möte är den 7 april 2022. 


