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Remissvar gällande förslag till principer för att 

utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
 

Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande avgränsas till synpunkter 

som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig 

myndighet och producent av officiell statistik.  

Promemorian innehåller inga förslag som påverkar myndighetens 

roll som statistikproducent däremot används flertal olika statistiska 

uppgifter från SCB och vi kommenterar kort några av dessa nedan.  

 

Användning av SAMS-områden 
I förslaget till regionalstödskarta används SAMS-områden för att 

definiera områden. SAMS-indelningen ersattes 2018 av demografiska 

statistikområden – DeSO. Sedan dess uppdateras inte SAMS och ingen 

statistik tillhandahålls för denna indelning.  

DeSO-gränser finns som öppen geodata och även statistik på DeSO, 

exempelvis befolkning per område, finns som öppen data. SCB anser att 

det är viktigt att regionalstödskartan baseras på en nu gällande regional 

indelning. 

Förslaget nämner begreppet ”tätortsområden”. Det framgår dock inte 

vilken typ av tätortsområden som menas, ej heller ansvarig myndighet, 

referenstidpunkt med mera. Det förekommer flera olika tätortsområden 

hos olika myndigheter. Om det är SCB:s tätortsavgränsning som avses, 

bör den benämnas som ”SCB:s statistiska tätorter”, följt av information 

om referensår. Det kan vara stora skillnader i data beroende på vilket 

referensår som avses. För att undvika missförstånd och felbedömningar 

bör detta tydliggöras i förslaget. Även SCB:s statistiska tätorter finns 

tillgängliga som öppna geodata.  

Användning av statistik om arbetslöshet 
När det gäller kriterierna om arbetslöshet används både statistik från 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och statistik (baserat på 

inskrivna) från Arbetsförmedlingen. Statistik från 

Arbetskraftsundersökningarna används för NUTS 2 och 3, medan 
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statistiken från Arbetsförmedlingen används för finare geografiska 

indelningar. Vi vill i det här sammanhanget lyfta två aspekter som bör 

tas i beaktande.  

Den första aspekten är av mer principiell karaktär och handlar om att 

det kan vara enklare och tydligare att utgå från en och samma statistik, 

oavsett regional nivå. Då AKU inte med dagens urvalsstorlek låter sig 

brytas ned på fin geografisk indelning, skulle det betyda att det enbart 

är statistiken från Arbetsförmedlingen som skulle användas i 

kriterierna. Det ska dock betonas att Arbetsförmedlingens statistik inte 

är den officiella statistiken för arbetslöshetsgrad, utan en beräknad 

registerbaserad arbetslöshetsgrad.  

Den andra aspekten vi vill lyfta fram är att AKU:s siffror är behäftade 

med osäkerhet eftersom AKU är en urvalsundersökning. Osäkerhetens 

storlek varierar mellan olika regionala indelningar. För att kunna uttala 

sig om de statistiskt säkerställda skillnader som behövs för att utse 

regionalstödskartan enligt förslaget, krävs att särskilda osäkerhetstal 

tas fram. Sådana finns inte framtagna i den officiella statistiken. Den 

föreslagna periodiciteten för indikatorerna är en treårsperiod. 

Osäkerhetstal för en treårsperiod kräver en större arbetsinsats på grund 

av att urvalspersonerna i AKU återkommer och det finns en korrelation 

mellan åren.  

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör 

Magnus Sjöström i närvaro av gruppchef Elisabet Andersson, samt Li 

Parrilla Stoorhöök, föredragande. 

 

SCB, Statistiska centralbyrån 

 

 

 

 

Magnus Sjöström 

 

 

  Li Parrilla Stoorhöök 
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Remissvar gällande förslag till principer för att 


utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
 


Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande avgränsas till synpunkter 


som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig 


myndighet och producent av officiell statistik.  


Promemorian innehåller inga förslag som påverkar myndighetens 


roll som statistikproducent däremot används flertal olika statistiska 


uppgifter från SCB och vi kommenterar kort några av dessa nedan.  


 


Användning av SAMS-områden 
I förslaget till regionalstödskarta används SAMS-områden för att 


definiera områden. SAMS-indelningen ersattes 2018 av demografiska 


statistikområden – DeSO. Sedan dess uppdateras inte SAMS och ingen 


statistik tillhandahålls för denna indelning.  


DeSO-gränser finns som öppen geodata och även statistik på DeSO, 


exempelvis befolkning per område, finns som öppen data. SCB anser att 


det är viktigt att regionalstödskartan baseras på en nu gällande regional 


indelning. 


Förslaget nämner begreppet ”tätortsområden”. Det framgår dock inte 


vilken typ av tätortsområden som menas, ej heller ansvarig myndighet, 


referenstidpunkt med mera. Det förekommer flera olika tätortsområden 


hos olika myndigheter. Om det är SCB:s tätortsavgränsning som avses, 


bör den benämnas som ”SCB:s statistiska tätorter”, följt av information 


om referensår. Det kan vara stora skillnader i data beroende på vilket 


referensår som avses. För att undvika missförstånd och felbedömningar 


bör detta tydliggöras i förslaget. Även SCB:s statistiska tätorter finns 


tillgängliga som öppna geodata.  


Användning av statistik om arbetslöshet 
När det gäller kriterierna om arbetslöshet används både statistik från 


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och statistik (baserat på 


inskrivna) från Arbetsförmedlingen. Statistik från 


Arbetskraftsundersökningarna används för NUTS 2 och 3, medan 
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statistiken från Arbetsförmedlingen används för finare geografiska 


indelningar. Vi vill i det här sammanhanget lyfta två aspekter som bör 


tas i beaktande.  


Den första aspekten är av mer principiell karaktär och handlar om att 


det kan vara enklare och tydligare att utgå från en och samma statistik, 


oavsett regional nivå. Då AKU inte med dagens urvalsstorlek låter sig 


brytas ned på fin geografisk indelning, skulle det betyda att det enbart 


är statistiken från Arbetsförmedlingen som skulle användas i 


kriterierna. Det ska dock betonas att Arbetsförmedlingens statistik inte 


är den officiella statistiken för arbetslöshetsgrad, utan en beräknad 


registerbaserad arbetslöshetsgrad.  


Den andra aspekten vi vill lyfta fram är att AKU:s siffror är behäftade 


med osäkerhet eftersom AKU är en urvalsundersökning. Osäkerhetens 


storlek varierar mellan olika regionala indelningar. För att kunna uttala 


sig om de statistiskt säkerställda skillnader som behövs för att utse 


regionalstödskartan enligt förslaget, krävs att särskilda osäkerhetstal 


tas fram. Sådana finns inte framtagna i den officiella statistiken. Den 


föreslagna periodiciteten för indikatorerna är en treårsperiod. 


Osäkerhetstal för en treårsperiod kräver en större arbetsinsats på grund 


av att urvalspersonerna i AKU återkommer och det finns en korrelation 


mellan åren.  


Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör 


Magnus Sjöström i närvaro av gruppchef Elisabet Andersson, samt Li 


Parrilla Stoorhöök, föredragande. 


 


SCB, Statistiska centralbyrån 
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