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HAR VI DEN STATISTIK VI BEHÖVER?

Har vi den statistik vi behöver?
”Om vi mäter fel saker, kommer vi att handla fel. Om vi inte mäter en viss företeelse, så blir den
översedd, som om problemet inte existerade.”
LEDER
17.12.2018
AV: TF REDAKTÖR BJÖRN LINDAHL

Citatet är hämtat från den färska OECD-rapporten ”Bortom
BNP”, som handlar om hur statistiken skildrar verkligheten.
Skulle politikerna ha handlat annorlunda under den senaste
stora ekonomiska krisen om de inte bara sett på tillväxten
utan också hur den fördelades?
Statistik är fundamentet för både den politiska debatten och
för parterna i arbetslivet när de förhandlar om nya kollektivavtal i Norden.
Om inte politikerna och andra aktörer har förtroende för att
statistiken om tillväxten, prisutvecklingen och lönerna är korrekt, blir det svårare att styra samhället. Mycket tid går då åt
att strida om fakta, istället för att diskutera realiteterna.
Tema denna gång är de statistiska centralbyråerna i Norden. Är de, som den norska centralbyrån skriver i sin årsrapport, den främsta linjen i försvaret mot falska nyheter?
”Vissa ifrågasätter fortfarande om jorden är rund”, suckar
den finska Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun,
samtidigt som hon berättar om ett nytt samarbete där de finska statistikerna ska bidra med att faktagranska politikernas
utspel inför nästa val.
Inom Europa finns det ett starkt samarbete mellan de statistiska centralbyråerna. Sammanlagt representerar byråerna en hel armé på 50 000 statistiker. Liksom läkarna styrs
statistikerna av en stark etik.
I de europeiska riktlinjerna för statistik slås det fast att de nationella byråerna ska vara oberoende både från politiskt inflytande och näringslivet. Statistiken ska inte bara vara korrekt. Det ska tillkännages på förhand när den ska komma, så
att inte de som styr landet ska kunna undanhålla eller försena viss statistik.
I Norge sattes SSB:s självständighet på sin spets i en unik
strid mellan finansministern och SSB:s direktör i slutet av
2017 och början av 2018. Under 2019 kommer regeringen att
lägga fram ett nytt förslag till statistiklagstiftning. Där kom-
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mer SSB:s självständighet förhoppningsvis slås fast ännu tydligare.
Regeringarna är både uppdragsgivare för vilken statistik det
ska arbetas med och avgör budgeten. Men byråerna och deras anställda ska stå fritt att välja den bästa metoden.
Mycket statistik är politik, som exemplet med Islands
koldioxidutsläpp visar. Har islänningarna verkligen Europas
största utsläpp av koldioxid per invånare?
Var utsläppen från flygtrafiken ska bokföras är avgörande.
Är det flygbolagets huvudkontor som ska bestämma vilket
land som får utsläppen på sin kappa? Är det bara flygtrafiken
i det egna luftrummet som ska mätas? Är det turisternas
hemhörighet eller turistmålet som är det viktigaste?
När det råder osäkerhet om vad statistiken egentligen handlar om är det viktigt att all relevant information om hur mätningen skett också presenteras.
Jämfört med ett tiotal år sedan har det skett en revolution
i hur vanliga medborgare kan få tag på statistik. Försök att
tjäna pengar på statistiken har emellertid sällan lyckats. Det
främsta skälet är att statistiken blir mer värd, ju fler som delar den.
Den nationella statistiken berikas av samarbetet med Europa
och världen. Mycket handlar om att samordna statistiken
så att den blir jämförbar, som den nya nordiska databasen
där det också går att se på integrationen fördelat på ursprungsländer.
De nordiska länderna är ofta frontløbere, som i Danmark,
där tillgången till mikrodata är väldigt god, det vill säga information helt ned till individnivå.
Men det internationella samarbetet handlar också om maratonlopp, där uthålligheten är det viktiga, som det stora projektet PIAAC, där vuxnas färdigheter mäts. Förra gången
genomfördes 166 000 intervjuer i 23 länder. Nu har arbetet
med den andra omgången inletts.
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SSB - året då självständigheten sattes på prov
Det är ingen blygsam roll som Norges statistiska centralbyrå, SSB, ger sig själv i sin senaste
årsrapport: ”SSB är Norges första försvarslinje i kampen mot falska nyheter genom att leverera
objektiv och relevant statistik, forskning och analyser till nytta av förståelsen av Norge”, står det.
TEMA
17.12.2018
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Samtidigt har det senaste året varit ett av de mest krävande
i statistikbyråns historia. I november i fjol sade den förra
direktören Christine Meyer upp sig med omedelbar verkan.
Två dagar tidigare hade finansminister Siv Jensen förklarat
att hon inte längre hade förtroende för statistikdirektören.
Bakgrunden var en oenighet om organiseringen av SSB:s
verksamhet. I årsrapporten beskrivs situationen på följande
sätt:

En modernisering av verksamheten skulle därför genomföras. Målet var att SSB ska kunna producera fler analyser
och dela mer data med användarna, men med färre anställda.
Med 850 anställda är SSB näst störst i Norden, efter den
svenska statistiska centralbyrån SCB, som har 1 300 anställda. En skillnad är att det norska SSB har en forskningsavdelning på 80 årsverk, som bland annat gör konjunkturanalyser.
I Sverige utförs dessa av Konjunkturinstitutet.

- SSB driver och underhåller i dag ungefär 300 olika system
inom statistikproduktionen. Stora delar av denna systemportfölj är utdaterad och består av fragmenterade och bristfälligt dokumenterade skräddarsömslösningar.
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ökade med 76 procent under 2017. Efter att den offentliga utfrågningen var över i januari har det emellertid varit stilla.
I slutet av 2017 beslöts det att omställningen av forskningsavdelningen skulle nollställas. Efter ett par tillförordnade ledare, utnämndes Geir Axelsen, som tidigare varit
statssekreterare för Arbeiderpartiet, till ny direktör i maj i år.

SSB har också en stor forskningsavdelningen som bland annat gör konjunkturanalyser. Här är det Roger Hammersland som försöker greppa ränteutveckligen.
Förutsättningen för omorganiseringen var att SSB skulle finansiera en stor del av den från sin egen budget.
Produktionsprocessen för att samla in statistik ska digitaliseras, både vid insamlingen av data och förmedlingen av statistiken. Omorganisering av statistikavdelningarna skulle
genomföras så att det ska finnas robusta kompetensmiljöer
både i Oslo och i Kongsvinger, där nästan 40 procent av de
anställda jobbar.

Inga spår av dramatiken
När AIN besöker SSB på Akersveien 26, är det svårt att se några spår av dramatiken. Statistikbyrån ligger med utsikt mot
Vår Frelseres Gravelund, där många kända norrmän som
Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsson och Edvard Munch ligger begravda. Vi passerar det rosa ”rabarberslottet” där diktaren och nationalisten Henrik Wergeland bodde, innan vi
går in i det opretentiösa tegelbyggnaden.
Även om det är moderna säkerhetsåtgärder för att ta sig in i
SSB är väggarna fulla av uppförstorade svart-vita bilder från
1800-talet.
Inne på Geir Axelsens är en hel vägg också ett uppförstorat
foto av det vi antar är några av byråns första kvinnliga
anställda som sitter i ett bibliotek. Bokhyllan under fotot är
däremot fortfarande tom på böcker.
Geir Axelsen är naturligt nog försiktig med att kommentera
vad som kommer att ske med forskningsavdelningen.

Forskningsavdelningen stridsäpplet
Omorganiseringen berörde även forskningsavdelningen och
det var där det skar sig mellan finansministern och statistikdirektören. Den senare ville flytta en av forskarna, som
varit central i att räkna ut vilka kostnader invandringen till
Norge kommer medföra, från forskningsavdelningen till statistikavdelningen, vilket uppfattades som en degradering.

I mars överlämnade det så kallade statistikklovutvalget sin
utredning om utformningen av statistiklagstiftningen. Den
nuvarande lagstiftningen skrevs 1989, innan Internet kom
och sedan dess har det även skett många andra ändringar.
Regeringen kommer under 2019 lägga sitt förslag om ny statistiklag.

Några skriftliga dokument som bevisar att det var invandringsforskarens öde som ledde till att SSB-direktören förlorade finansministerns förtroende lades inte fram när
stortinget i januari i år genomförde en offentlig utfrågning
om vad som hade skett.

SSB vill fortsätta forska
- I SSB:s remissyttrande argumenterar vi för att SSB även
i fortsättningen ska bedriva forskning och att konjunkturanalyser är en del av det forskarna ska ha som uppgift att utföra. Men utöver det som står i remissyttrandet har vi inte
något mer att säga, slår Geir Axelsen fast.

Enligt Christine Meyer hade signalerna från finansminister
kommit informellt, bland annat under en middag. Under utfrågningen hävdade hon att finansminister Siv Jensen, i ”realiteten tvingade henne att avgå, utan hänsyn till lagar och
regler”.

- Nu är detta en fråga som ligger hos regeringen och de
får avgöra för- och nackdelar med den lösningen. När
lagförslaget kommer får vi förhålla oss till det.

LO och NHO oroade
Men omorganiseringen oroade också LO, såväl som arbetsgivarorganisationen NHO. De två organisationerna varnade
gemensamt för att processen kunde hota trepartssamarbetet
mellan staten och parterna i arbetslivet. SSB spelar en viktig
leverantör av statistik både av pris- och löneutvecklingen,
förutom sina konjunkturrapporter.
Striden mellan finansministern och statistikdirektören skildrades utförligt i medierna – antalet medieuppslag om SSB
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Utredningen skriver "att en offentlig konflikt mellan en offentlig förvaltningsmyndighet och det departement det tillhör är ovanlig"- i SSB har det "aldrig varit någon
motsvarande situationen".
"Men det verkar inte rimligt att förklarar denna konflikt med
drag vid styrningssystemet" är den slutsats som dras i statistikutredningen. Den pekar ändå på att striden visade att det
finns en viss osäkerhet om "räckvidden av det yrkesmässiga
oberoendet" som SSB har.
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- Det är viktigt för mig och mina anställda i SSB att poängtera
behovet av yrkesmässigt oberoende. Vi räknar med att det
kommer att vara centralt även i förslaget om en ny statistiklagstiftning, säger Geir Axelsen.
EU sätter också ramarna
Hur SSB styrs är inte bara en fråga för norska myndigheter.
Genom EES-avtalet deltar Norge också i EU:s statistiksamarbete Eurostat. Att statistiken ska vara korrekt och att statistikbyråerna ska vara oberoende av politiska påtryckningar är
inte minst viktigt eftersom statistiken om hur stor bruttonationalprodukten är i ett land, läggs till grund för finansieringen av EU.
- Jag upplever att det finns ett stort förtroende för SSB och
att det är vårt viktigaste kapital. Förtroende tar lång tid att
bygga upp men kort tid att riva ned.
Även om beskrivningen av SSB som den första linjen i kampen mot falska nyheter skrevs innan han tillträdde som chef,
säger Geir Axelsen att han stöder den helt och hållet.
- Men vår uppgift är förstås inte att argumentera eller delta
i en politisk debatt med politiker eller för den sakens skull,
statsledare. Det är inte vår uppgift. Vi ska leverera fakta, som
andra kan använda om de önskar det.

- Det utvecklas hela tiden nya företagsmodeller. Men att
gränskostnaden är liten är inte i sig själv något helt nytt.
Tänk på radio, som vi haft en stund. Att få en extra lyssnare
medför inte heller någon extra kostnad. Så att vi har en
nätverksekonomi som ger varor en gränskostnad som är noll
har vi sett förut.
- Men det är spännande. Utmaningen för oss är att hänga
med i utvecklingen och hitta nya goda källor till statistik.
Hur viktigt är det att Norge genom EES-avtalet också deltar
i Eurostat?
- Det är viktigt av flera skäl. För det första innebär en sådan
gemenskap att kvaliteten höjs. Det finns en yrkesmässig
metoddiskussion där man jämför på tvärs mellan länderna.
Man lär sig av varandras utmaningar och därför är en sådan
gemenskap viktig.
- Men statistiken blir ännu intressantare när man kan jämföra med ett annat land. Det ökar intresset att man tack vare
samarbetet jämför äpplen med äpplen. Du berikar helt enkelt
den kunskap som du redan har, säger Geir Axelsen.

Grundläggande för demokratin
- Att ha ett högt förtroende, att leverera med hög kvalitet,
yrkesmässigt oberoende och hela tiden ge en korrekt bild av
fakta om Norge jämfört med världen runt oss är grundläggande för demokratin, eftersom det gör att en upplyst offentlig debatt kan hållas och det gör att goda politiska beslut
kan fattas, säger Geir Axelsen.
Det är emellertid inte ett mål som kan uppnås en gång för
alla eftersom både Norge och omvärlden hela tiden ändrar
sig. Det gör att ny statistik behövs.
- Vi måste hela tiden bedöma viken portfölj av statistik vi
ska ha i takt med att samhället utvecklar sig. En speciell utmaning är digitaliseringen och globaliseringen som gör att
det kan vara krävande att få goda tal. Näthandel är ett sådant
område. Vi håller just nu på att upprätta en egen enhet för
stora, komplicerade företag med verksamhet i Norge. Vi
måste se till att vi har tal för värdeskapandet, inkomster och
utgifter som är korrekta.
Statistik om stora komplicerade företag
Plattformsföretag som Uber och Airbnb, samt sökmotorbolag
som Google, skapar huvudbry för statistikerna.
- Ett vanligt sätt att mäta verksamheten i ett företag är att
se på gränskostnaden - vad den sist producerade enheten
kostade att producera. Men hur mäter man egentligen en
sökning på Internet som knappt har någon mätbar kostnad
alls?
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Danmark er frontløber på statistik baseret på
mikrodata
Når det gælder statistik, er Danmark helt fremme både i Norden og internationalt. Et halvt
århundredes indsamling af data fra registre med personoplysninger sikrer detaljeret statistik om
danskerne og deres arbejdsliv.
TEMA
17.12.2018
TEKST: MARIE PREISLER, FOTO BJÖRN LINDAHL OG SSB

Lige siden 1970’erne har Danmark opbygget omfattende
samlinger af registerdata om det danske samfund, herunder
arbejdsmarkedsområdet. Samlingerne er særlige i både Norden og internationalt ved at rumme meget store mængder
mikrodata - data helt ned på person- og virksomhedsniveau,
som forskere frit kan anvende til forskning og analyseopgaver. Det fortæller Niels Ploug, afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik, som administrerer den
danske guldgrube af register- og mikrodata.

gælder effektiv statistikproduktion, og det giver næsten
uudtømmelige forskningsmuligheder, siger han.
Populær forskerservice
Danmarks Statistik har i mere end 30 år stillet registersamlingerne med mikrodata til rådighed for forskere på autoriserede forskningsinstitutioner, og den mulighed gør mange
forskere brug af. Ikke mindst arbejdsmarkedsforskere er flittige brugere af forskerordningen, fortæller Niels Ploug.

- Fordi vi råder over meget store og detaljerede registre med
mikrodata helt ned på person- og virksomhedsniveau, er
Danmark med helt fremme i det internationale felt, når det

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

7

DANMARK ER FRONTLØBER PÅ STATISTIK BASERET PÅ MIKRODATA

Samtidig har den danske stat besluttet, at alle borgere skal
have en digital bankkonto – en såkaldt nemkonto – så man
elektronisk kan registrere alle økonomisk transaktioner
mellem borgene, virksomheder (fx løn) og det offentlige (fx
overførselsindkomster), og alle de transaktioner samles af
Skat i et eIndkomstregister, som Danmarks Statistik bruger
som input til ny statistik.. Derfor har Danmarks Statistik også
meget detaljeret registerdata om en stor del af borgernes
økonomiske transaktioner, som også stilles til rådighed for
forskere og myndigheder i en form, som lever op til danske
og europæiske regler for persondatabeskyttelse.
Niels Ploug er afdelngsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik.
-Tusindvis af forskere har brugt vores datasamlinger, og
vores data om arbejdsmarkedet er blandt de mest populære
blandt forskerne.
Danmarks Statistik hjælper og rådgiver om, hvilke data
forskere kan få adgang til og sikrer, at de data, som
forskernefår adgang til er ”afidentificerede, det vil sige, at de
ikke rummer enkeltindividers personnummer. Når data er
fundet og renset, kan forskeren kører deres analyser på dem
via Internettet, og hente resultaterne hjem. Men data forlader ikke Danmarks Statistik. Forskerne betaler Danmarks
Statistik et beløb for denne forskningsservice. Data fra andre
kilder kan kobles sammen med data fra Danmarks Statistiks
registre, fx forskerens egne datasamlinger eller fra andre
myndigheders registre.
I front i Norden
Niels Ploug deltager i både nordiske og internationale samarbejdsfora for statistik-myndigheder og oplever, at Danmarks
adgang til og brug af registerdata er helt i front internationalt
og i Norden.
- De øvrige nordiske lande giver også forskerne mulighed
for at anvende mikrodata, men den danske ordning har eksisteret længst, og Danmark er foran, når det gælder detaljerede, statistiske registeroplysninger. Ingen andre råder
over så store mængder registerdata, og gør dem så let tilgængelige for forskere, som vi gør, siger Niels Ploug.
Den danske førerposition skyldes, at Danmark har en lang
historie for at samle personoplysninger om alle borgere i
et centralt register, Det Centrale Personregister, også kaldet
CPR-registret. Registeret, som har 50 års fødselsdag i 2018,
indeholder et unikt nummer for hver borger i Danmark, og
det nummer fungerer som en nøgle, hvor med Danmarks
Statistik kan låse døre op mellem alle øvrige registre. Det
betyder, at data kan kombineres på kryds og tværs. Det er
muligt at samkøre registre om næsten alt i det danske samfund - på uddannelsesområdet, arbejdsmarkedsområdet og
på alle de områder, hvor borgere er i kontakt med det offentlige. En del af den private sektor, eksempelvis bankerne,
anvender også CPR-nummeret som registreringsenhed.
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- På den måde kan der laves hurtig statistik om forholdene
på arbejdsmarkedet, eksempelvis har vi en månedlig statistik
om udviklingen i antal lønmodtagere – en vigtig konjunkturindikator – og samtidig har vi brug eIndkomstdata til at
bygge et afstemt arbejdsmarkedsregnskab, som også stilles
til rådighed for forskere og analytikere, siger Niels Ploug.
Mens Danmarks Statistik således er meget stærk på registerdata, er organisationen til gengæld mindre stærk på kvalitative data. Danmarks Statistik udfører skræddersyede interviewundersøgelser for forskere mod betaling, men ellers
stort set ikke, og det indebærer, at arbejdsmarkedsforskere
generelt skal ty til andre datakilder end Danmarks Statistik,
når de vil lave forskning, der bygger på viden om, hvordan
medarbejdere og arbejdsgivere selv oplever forholdene på arbejdsmarkedet.
- Fordi vi er så stærke på registerdata, laver vi ikke mange
spørgeskemaundersøgelser. Vi har derfor ikke data baseret
på subjektive vurderinger af eksempelvis danske medarbejderes egen oplevede trivsel, arbejdspres eller stress. Og
vores registerdata vil kun vise, om medarbejderne har sygefravær og er sygemeldt, siger afdelingsdirektøren.
Data om verdensmål for alle
En af nyskabelserne blandt Danmarks Statistiks ydelser er
offentlig tilgængelig statistik om, hvordan Danmark efterlever FN’s Verdensmål. Det arbejde har Niels Ploug stået i
spidsen for, og han er tydeligt stolt af resultatet:
- Vi er et af de første land i verden som løbende producerer
og publicerer statistik over, hvordan det går med indfrielse
af FN’s Verdensmål og samtidig stiller det til rådighed for
borgerne på en nem og forståelig måde på vores hjemmesiden. Samtidig har vi skabt et partnerskab med tæt på 100
repræsentanter for det politiske system, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, hvor vi løbende
drøfter formidlingen og hvilken statistik om verdensmålene,
der giver værdi for dem.
I 2015 vedtog FN’s 193 medlemslande 17 ’verdensmål’ også
kaldet Sustainable Development Goals eller SDG’erne. Verdensmålene er mål for alle verdens lande og for befolkningen
på hele kloden. De har til mål at udvikle verden i en
bæredygtig retning med mindre sult og ulighed, mere uddan-
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nelse og udvikling og en bæredygtig udvikling af brugen af
klodens ressourcer.
På Danmarks Statistiks hjemmeside er etableret en verdensmålsplatform, hvor man får alle verdensmål præsenteret, og
klikker man på ét bliver man ledt videre til relevant statistik.
Ved at klikke på det verdensmål, der angår arbejdsmarkedet,
verdensmål nummer 8, anstændige jobs og økonomisk
vækst. finder man data om, hvordan Danmark lever op til
hvert af de delmål, som FN har formuleret for dette verdensmål.

En korttidsindikator på de økonomiske konjunkturer, og én
af de mest populære ydelser i DST. Indikatoren er en
opgørelse af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere baseret på
betalte timer. Populationen er indberetninger til eIndkomst,
dvs. som hovedregel lønmodtagere der arbejder i danske
virksomheder, herunder også personer der bor i udlandet.
BfL benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den
samlede lønmodtager-beskæftigelse. Data går tilbage til 1.
kvartal 2008.

- Alle lande skal rapportere disse data til FN, men frem for
bare at levere en lukket rapportering til FN, har Danmark
valgt at lave en egentlig verdensmål-platform, hvor alle kan
følge med i, hvordan det går for Danmark i forhold til at
leve op til verdensmålene. Dét og partnerskabet er der indtil
videre ingen andre statistik-bureauer i verden, der har
etableret.
At åbenhed og brugerorientering er et mål, står sort på hvidt
i Danmarks Statistiks strategi, og organisationen har de
senere år oprustet i forhold til at sikre god formidling til
brugerne og offentligheden bredt. For nogle år siden fik organisationen ny topchef, og den nye rigsstatistiker har sat en
tydelig formidlingsdagsorden, forklarer Niels Ploug.
Det ses blandt andet ved, at Danmarks Statistik er blevet
aktiv på sociale medier, data fra registre og undersøgelser
formidles i øget omfang til offentligheden i form af journalistisk vinklede nyhedsbreve og pressemeddelelser, og der
bliver også brugt ressourcer på at formidle data i kreative
og letlæste grafikker. Rigsstatistikeren skriver også egne
blogindlæg.
Danske data-favoritter
Danmarks Statistik har også flere andre ydelser på hylderne
om arbejdsmarkedet, som de øvrige nordiske statistikbureauer ikke har, og som ifølge Niels Ploug er meget populære.
Han fremhæver især:
Arbejdsmarkedsregnskabet - AMR
Følger danskernes bevægelser på arbejdsmarkedet meget
præcist og fordelt på socioøkonomiske grupper, dvs.
beskæftigede, studerende, ledige og andre offentligt
forsørgede, børn og unge samt øvrige uden for arbejdsstyrken.
Udarbejdes på grundlag af en række registre, og befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet kan opgøres på
vilkårlige tidspunkter (år, kvartal, måned, uge eller dag),
Disse oplysninger, stilles til rådighed for ministerierne og arbejdsmarkedets parter, så de kan lave detaljerede analyser.
Beskæftigelse for Lønmodtagere – BFL
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SCB: ny statistik om hur olika
invandrargrupper klarar sig i Norden
Den svenska statistiska centralbyrån, SCB, har tillsammans med sina nordiska motsvarigheter
börjat redovisa jämförbara statistik om hur invandrarna klarar sig på arbetsmarknaden, fördelat
på ursprungsland.
TEMA
17.12.2018
TEXT: BJÖRN LINDAHL

Än så länge är det bara tal från 2016 som är tillgängliga i den
nya databasen med detaljerad och samordnad statistik från
registerdata för de fyra största länderna i Norden. Statistik
från Island fattas fortfarande. Det är också ett urval av ursprungsländer – de 20 som är störst i förhållande till invandringen till Norden.
Det hela började med att SCB fick i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att ta fram en fickbok om integration i
Norden. Det visade sig vara mer komplicerat än vad statistikerna hade räknat med.
Det har naturligtvis funnits statistik om integration och arbetsmarknad tidigare, i alla de nordiska länderna. Men
siffrorna var inte helt jämförbara eftersom definitionerna var
annorlunda.
Inte tidigare redovisat
- I den svenska statistiken har vi inte redovisat dessa variabler utifrån ursprungsland tidigare, men det är något vi vet
att många kan vara intresserade av, säger Petter Wikström,
som tillsammans med kollegan Karin Lundström har haft
ansvaret för SCB:s del av projektet.
Förutom statistik om ursprungsland och förvärvsarbete finns
det även statistik om utbildningsnivå, studieresultat och om
personer som varken arbetar eller studerar. Vissa uppgifter
finns dock inte tillgängliga för alla länder. Tabellerna kommer att uppdateras årligen.
Uppgifterna finns på www.nordicstatistics.org och är tillgängliga för vem som helst. Där finns också många andra
sorters statistik, där även Island ingår.
– Det har inte gjorts många lika grundliga försök att göra
jämförelser mellan ländernas identiska grupper invandrare
och efterkommande när det gäller utbildning, deltagande i
arbetslivet och personer som faller helt utanför. Vi har tagit
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fram ett mer rättvist jämförelseunderlag, säger Vebjørn Aalandslid, seniorrådgivare på Statistisk sentralbyrå i Norge,
som har ansvarat för projektet, som finansierats av Nordiska
ministerrådet.
Unikt för Norden
Att man nu kan jämföra så detaljerad statistik på arbetslivsområde är unikt för Norden. Motsvarande registerdata är
inte tillgängliga för andra regioner i Europa.
Redovisning av statistik för olika invandrargrupper har varit,
och är fortfrande i vissa fall omstritt. Här skiljer sig de
nordiska statistikbyråerna åt hur långt de vill gå. Risken är
att statistiken är så detaljerad och vissa invandrargrupper så
små att det går att identifiera enskilda individer. Det finns
också en debatt om statistiken kan vara stigmatiserande för
vissa grupper, speciellt när den ges i mer populariserad form.
Danmarks Statistik har en egen redaktion, Bag tallene, som
populariserar statistiken. Redan 2002 publicerades artikeln
”Invandrare oftare kriminella”.
- Invandrarna och efterkommarnas kriminalitet är betydligt
högre än för befolkningen som helhet. Det visar en undersökning från Danmarks Statistik som belyser sammanhanget
mellan kriminalitet och nationellt ursprung, skrev Bag tallene.
- Kriminaliteteten för män med utländskt ursprung var 38
procent högre än för samtliga män i Danmark år 2000 och
för kvinnor med utländskt ursprung var den 27 procent.
Faktorer som förklarar
I artikeln diskuteras orsakerna till skillnaden. Invandrare är
till exempel yngre än genomsnittet och de mottar mer socialt
stöd. Dessa grupper har en högre kriminalitet generellt. Tas
det hänsyn till det är kriminaliteten 7 procent högre bland
män med utländskt ursprung, men 1 procent lägre för kvin-
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nor med utländskt ursprung, påpekas det i artikeln, som på
den tidpunkten knappast skulle ha kunnat publiceras av någon av de andra statistiska byråerna.

Det är bara genom att gå in i materialet som man kan se om
det beror på skillnader i de olika länderna som vilken ålder,
land eller skäl till invandringen.

En annan känslig fråga är vad invandringen kostar. I Norge
var det länge ett krav från Fremskrittspartiet att ett ”Invandrarräkenskap” skulle läggas fram. När professor Grete
Brochmann presenterade sina två utredningar i Norge 2011
och 2017 om vilka kostnader invandringen kommer att medföra i framtiden, var det med detaljerad statistik från SSB för
invandrare från olika ursprungsländer.

Viktigt att projektet fortsätter
Vebjørn Aalandslid på Statistisk sentralbyrå säger att det är
helt avgörande att arbetet med den nordiska invandringsoch integrationsstatistiken följs upp.

Omstridd statistik
I Sverige var det ända fram till för några år sedan något som
forskarna inte ägnade sig åt alls. Joakim Ruist på Göteborgs
universitet, som är av de yngre, profilerade forskarna på sysselsättning av invandrare, berättar i sin blogg om hur han
väntade i fyra år med att publicera tal han räknat ut för hur
olika grupper klarade sig.

– Det är otroligt viktigt eftersom den här typen av projekt
ofta blir fristående. Man gör en analys och den blir bara ett
ögonblick i tiden. Bra statistik måste kunna följa utvecklingen över tid och inte bara ha ögonblicksbilder, säger han.
– För ländernas regeringar måste detta vara mycket intressanta styrdata genom vilka de kan lära sig lite av varandra.
Jag tror till exempel att man bör se på Sverige och fråga vad
de har gjort för att somalier som har bott länge i landet har
en så mycket högre sysselsättningsgrad än vi ser i Danmark
och Norge, säger Vebjørn Aalandslid.

- De skattningar av flyktinginvandringens offentligfinansiella
kostnader som jag presenterade i början av 2015, hade jag
räknat ut redan fyra år tidigare, skriver han.
Han hade gjort beräkningarna för att han själv var intresserad.
- Men då ville jag inte publicera siffrorna. Resultaten sa att
kostnaderna inte var så mycket att oroa sig för, så de krävde
inte att berättas av den anledningen, skrev Joakim Ruist i
kuli i år.
Flyktingströmmen ändrade
Det som ändrade sig var den stora flyktingströmmen 2015.
Därmed kom också nya grupper in, samtidigt som
Sverigedemokraterna presenterade tal för vad de ansåg
kunde sparas om gränserna stängdes. Det gjorde att Joakim
Ruist såg ett behov för att fakta kom på bordet. Att bara se på
tidigare invandring blev fel, anser han:
- Att bara titta på ett historiskt genomsnitt skulle ge en alltför
positiv bild, eftersom det historiska genomsnittet domineras
så starkt av ex-jugoslaver, som det gått bättre för på arbetsmarknaden i Sverige än för de flesta andra flyktinggrupper.
Med en jämförbar nordisk statistik blir det lättare att se vad
som kan bero på faktorer som ursprungsland, ålder, utbildning och vad som går att påverka med politiska beslut.
- Under arbetet med den nordiska statistiken har jag bland
annat slagits av skillnaderna i integrationen på lång sikt,
säger Petter Wikström.
- I Finland och Sverige är andelen förvärvsarbetande högst
för de som varit längst i landet. I Danmark och Norge är dock
förvärvsfrekvensen lägre efter mer än 15 år i landet jämfört
med de som varit 8–15 år i landet, påpekar han.
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Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp
till rekordnivå
Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Islands utsläpp ökat
markant under de senaste åren. Det visar data för 2016. Island hade ett utsläpp på 16,9 ton
koldioxid per person år det året. Genomsnittet i EU var 7,3 ton koldioxid per person.
NYHET
17.12.2018
TEXT: GUÐRÚN HELGA SIGURÐARDÓTTIR, FOTO: INSPIRED BY ICELAND

Island har nu blivit det land i Europa där föroreningen per
person är högst, enligt den isländska statistikbyrån Hagstofa
Íslands. Utsläppen beror huvudsakligen på den ökande flygtrafiken och tungindustrin, samt fartygstrafiken till och från
Island.
Den isländska statistikbyrån Hagstofa Íslands sammanställer statistiken enligt Efta-reglerna, där även flygtrafiken ingår.
Þorsteinn Aðalsteinsson, som är specialist på miljöstatistik
på byrån, säger att Island förorenar så mycket på grund av
sitt läge mitt i Atlanten. Den enda möjligheten att ta sig till
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Island är med fartyg eller flyg. Fartygen förorenar tekniskt
sett inte så mycket, men flyget förorenar enormt.
- Islänningarna har varit nöjda med den ökande turismen
och att så många turister flyger med inhemska flygbolag. Den
trafiken syns i siffrorna, säger han.
Befolkningen är liten
Island har tre aluminiumfabriker och en ferrolegeringsfabrik
(Járnblendið). Fabrikerna finns på Island på grund av den
förnybara energin. Produktionen skapar mindre utsläpp än
på andra håll. Föroreningarna skulle varit dubbelt så höga
om samma tungindustri förlagts i ett annat land, på grund av
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den förnybara energin på Island, hävdar Þorsteinn. På Island
behövs inte kol för produktionen.

-Vi har större föroreningar på grund av biltrafiken än vi
skulle önska. Vi har fått ner föroreningarna, men inte lika
mycket som vi skulle ha velat, säger Þorsteinn Aðalsteinsson.
Flyget, industrin och fartygstrafiken gör alltså att Island placerar sig på toppen när det gäller förorening i Europa. Men om
man ser på de föroreningar som finns med i Kyoto-protokollet ger det en helt annan bild, eftersom den är mindre omfattande. Om man tar bort flyg, industri och fartygstrafik, så har
Island en förorening på knappt 4,7 ton per person, jordbruk
och skogsindustri undantagna.
Två skilda saker

Medan Norge och Sverige har hållit sina utsläpp på samma
nivå har de ökat i de övriga nordiska länderna, och mest på
Island under åren 2010 - 2016. Statistik från Hagstofa Íslands.
Albert Sigurðsson, som arbetar med näringslivsstatistik på
Hagstofa Íslands, poängterar att Island just nu går igenom en
boom, både vad gäller landets befolkning och att dess ekonomi ökar snabbt. Andra länder har också haft en ökning, men
den har inte varit lika snabb som på Island.

Statistikerna Þorsteinn Aðalsteinsson och Albert Sigurðsson, bägge på Hagstofa Íslands.
- Island har också så få invånare att landet ofta får stora
utslag per person i internationella jämförelser, säger Albert
Sigurðsson.
Kyoto visar något annat
De isländska hushållen skapar också stora föroreningar
eftersom biltrafiken är så stor. Det finns inga tåg på Island
och avstånden är stora.
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Kristín Linda Árnadóttir, som leder det isländska
naturvårdsverket Umhverfisstofnun, säger att jämförelsen
mellan statistikbyråns och Kyoto-protokollets data inte är realistisk, eftersom de visar två skilda saker. Hon säger att EU
försöker få ner föroreningarna inom Europa som helhet. Just
nu pågår ett arbete kring hur man ska mäta föroreningar från
flyget och fartygstransporten.
- Det är komplicerat hur man ska klassificera till exempel
flygtransporten. Många flyger via Island mellan Europa och
Nordamerika. Nu har det blivit klart att det är bara de inhemska flygbolagens utsläpp som räknas som Islands utsläpp,
inte de utländska flygbolagens utsläpp, enligt det internationalla CORSIA systemet, säger Kristín Linda.
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Islänningar är intresserade av miljöfrågor och Kristín Linda
menar att de är medvetna om att Island har de största utsläppen per person i Europa. Enligt opinionsmätningarna anser
befolkningen att regeringen inte har visat tillräckligt initiativ.
- Nu har miljöministern presenterat en ny miljöhandlingsplan som ger stora förhoppningar. Vi måste visa bättre resultat, säger hon.
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OECD: Politikerna litar för mycket på BNP
Har vi den statistik vi behöver för att kunna styra våra samhällen på rätt sätt? Eller har blind tro
på viss statistik skulden, i alla fall indirekt, för att förtroende för myndigheterna rasade efter
finanskrisen? Innan påståendet avfärdas som en konspirationsteori – den framförs av
ekonomerna på själva OECD.
TEMA
17.12.2018
TEXT: BJÖRN LINDAHL

I en ny rapport ”Beyond GDP” (Bortom BNP), ställer
ekonomer som Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi och
Martine Durand frågan om politikerna stirrat sig blinda på
talet för bruttonationalprodukten. De tre har gemensamt lett
arbetet i en speciell grupp inom OECD som arbetat med hur
ekonomisk utveckling ska mätas.
Efter finanskrisen 2008 tog det bara några år innan tillväxten i USA var lika hög som innan krisen, påpekar de i rapporten. Men BNP-siffran visade ingenting om fördelningen
av tillväxten:
- I USA uppskattas 91 procent av alla inkomstökningar under
de tre första åren av återhämtningen (2009-2012) ha gått till
de 1 % rikaste, skriver ekonomerna.
En majoritet av hushållen upplevde ingen förbättring alls.
- Det var ett liknande fenomen i Europa, speciellt synligt i de
länder som var mest påverkade av krisen. Under samma tre
årsperiod av det som antogs vara en återhämtning, hängde
den genomsnittliga inkomsten i hushållen i Europa , mätt enligt nationalräkenskaperna, efter tillväxten av BNP.
Ur synk med verkligheten
Om de mätningar som vi litar på inte längre är i synk med
hur medborgarna upplever att de har det, kommer en brist i
förtroendet till myndigheterna uppstå:
- Vissa argumenterar för att det var det som skedde i USA och
många andra industrialiserade länder, när BNP-statistiken
sa att ekonomin återhämtade sig, medan folk flest kände att
det inte stämde.
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Joseph E. Stiglitz är en amerikansk samhällsekonom og
professor vid Columbia-universitetet. Stiglitz vannn Nobelpriset i ekonomi i 2001. Han har arbetat med frågan hur
BNP ska bli ett bättre mått på välfärden länge.
Forskarna bakom rapporten har länge argumenterat för att
ett nytt mått för tillväxten ska konstrueras, som också visar
hur den reella välfärden i landet påverkas. Men är det inte
just det som FN är i färd med att göra, med sina mål för en
hållbar utveckling?
Jo, medger forskarna, men FN har inte mindre än 17 mål,
med sammanlagt 232 globala indikatorer som sedan ska
kompletteras med nationella indikatorer för att mäta hur arbetet fortskrider – ”allt för många för att kunna förstås på ett
meningsfullt sätt”, anser de.
Grönt BNP
Istället vill forskarna ha en instrumentbräda, med bara några
få indikatorer. Det är igen lätt uppgift, varken vetenskapligt
eller politiskt. När Joseph Stiglitz arbetade som ekonomisk
rådgivare i Clinton-administrationen i USA, argumenterade
han för att det skulle införas ett grönt BNP-tal, som tog hänsyn till om miljön förringades vid ekonomisk verksamhet.
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Kolbrytning kan till exempel bidra till tillväxten, men har
också en negativ effekt, både lokalt på naturen, i form av luftföroreningar när kolet bränns och påverkar klimatet. Föga
överraskande slog lobbyisterna från kolindustrin tillbaka och
kongressen hotade med att finansieringen av de institutioner
som arbetade med det nya sättet att mäta skulle dras tillbaka.
I OECD-rapporten Bortom BNP hävdas det inte bara att de
nuvarande BNP-siffrorna överdriver den ekonomiska tillväxten. De siffror som finns underskattar dessutom hur allvarlig
den finansiella krisen var.
Färre lärde sig något på jobbet
”Det enklaste att se – och att förstå som något vi typiskt inte
klarar av att ta hänsyn till – är ändringarna som sker i humankapitalet. Medan statistiken om humankapital vanligen
fokuserar på utbildning, så är det vi lär oss på jobbet lika
(eller kanske ännu mer) viktigt.”
När det är hög arbetslöshet så lär sig stora delar av befolkningen helt enkelt ingenting på jobbet. Det är bara indirekt som
vi kan få en uppfattning om hur stora förluster detta medför,
genom att studera de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden under en lågkonjunktur och den effekt längre perioder av arbetslöshet har på deras samlade livsinkomst.
Forskarna påpekar att när ett företag investerar i utbildning
så tas det med i balansräkningen som en positiv post.
På samma sätt bör det göras i nationalräkenskaperna, argumenterar forskarna:
- Om myndigheterna ökar sina utgifter i form av högre investeringar – vare sig det är i människor, teknologi eller infrastruktur – så borde inte landets balansräkning försämras,
eftersom tillgångar och skulder ökar med samma belopp. Det
är helt enkelt ett misstag att bara se på skuldsidan av balansräkningen, skriver forskarna.
Sammanfattningsvis argumenterar de för att politikerna
litade allt för mycket på BNP-talet som en måttstock för hur
ekonomin utvecklades och såg därför inte hur krisen 2008
var i färd med att bryta ut. När krisen kom koncentrerade
sig politikerna om fel indikatorer och gjorde där bristfälliga
politiska val, med allvarliga och långvariga konsekvenser för
många människor.
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Marjo Bruun: Den nya ekonomin en statistisk
utmaning
Marjo Bruun, generaldirektör för Statistikcentralen i Finland, ser journalisterna som den
viktigaste samarbetspartnern när det gäller att vinna kampen om de sanningsenliga orden och
siffrorna.
PORTRETT
17.12.2018
TEXT: MARCUS FLOMAN, FOTO: CATA PORTIN

Generaldirektör Marjo Bruun möter upp i Statistikcentralens
kontor i stadsdelen Fiskehamnen i Helsingfors – en helt ny
stadsdel som växer fram ovanpå ruinerna av det som tidigare
var ett industriellt wasteland och containerterminaler. På
morgonen före intervjun har Statistikcentralen presenterat
sin färskaste rapport, Företagarna 2017, där centralen för
första gången samlat alla typer av företagare i en statistisk

rapport. 13 procent av de sysselsatta i Finland är företagare,
står bland annat att läsa i rapporten.
I tider där samhälleliga institutioner ifrågasätts och medier
utpekas som folkets fiender i många länder inställer sig frågan om också statistikmyndigheter utsätts för samma flodvåg.
Ifrågasätts ert jobb och er statistik?
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- Visst skrivs det i sociala medier kritiskt och ifrågasättande
om allting – en del ifrågasätter fortfarande att jorden är
rund. Men: på det stora hela är finländares tillit till myndigheter och till officiell statistik rätt så hög.
Marjo Bruun säger att det ändå med jämna mellanrum uppstår diskussion kring om statistiken verkligen håller streck.
Till exempel statistiken gällande hur man räknar sysselsättningsgraden eller arbetslösheten väcker ofta diskussion och
ger upphov till missförstånd.

statistik, forskning och analyser till nytta av förståelsen av
Norge."
Hur är det med Finlands Statistikcentral och kampen mot
fejkade nyheter?
- På sitt sätt är det ett grundläggande uppdrag för en statistisk myndighet, jo. Men i vilken grad har vi möjlighet att
förverkliga detta – om vi tänker till exempel på kommunikation på sociala medier. Där kan ju ingen egentligen följa med
allting som skrivs.

Två olika sätt att mäta
En anledning till missförstånd om arbetslöshetsgraden i Finland är att det finns två uppsättningar av statistik: dels Statistikcentralens arbetskraftsundersökning som följer det europeiskt gemensamt överenskomna sättet att mäta arbetslöshet via stickprov (sample) och så finns Arbets- och
näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik som utgår
från de personer som registrerat sig som arbetslösa. I oktober
2018 var 171 000 arbetslösa i Finland (enligt Statistikcentralen) medan det vid samma tidpunkt fanns 230 100 arbetslösa arbetssökande (enligt ministeriet).
Men om det uppstår missförstånd, har då proffsen på statistik lyckats i uppdraget att förklara statistiken så att folk
förstår?
- Vi har ju en väldigt stor del av vår statistik öppet tillgänglig
för allmänheten på vår webbplats och där försöker vi analysera och förklara statistiken. Men i själva verket är en av
våra viktigaste uppgifter att lyckas förmedla vår statistik till
massmedierna – och när medierna paketerar statistiken med
exempel och enskilda personers situationer – det är egentligen vårt främsta sätt att nå ut till den breda allmänheten.
Nya fenomen kräver ny statistik
Marjo Bruun berättar att de på Statistikcentralen sätter mycket tid på att reda ut hur ett nytt samhälleligt fenomen
ska studeras och statistikföras. Hon tar fenomenet plattformsekonomi som exempel.
- Det är ett fenomen som är rätt svårt att greppa i tydliga
siffror – och vi arbetar just nu med den frågan.
Globaliseringen är en annan stor fråga som varit utmanande
för statistiker.
- Var uppstår mervärdet: var planeras produkten, var framställs den, var finns råvaran, var packas produkten, var byggs
produkten, var utförs servicen? Allt detta kan göras i olika
länder och då gäller det att få svaret på vilka länder som anses vara producenter.
Statistik som verktyg mot falska nyheter
Den norska statistiska sentralbyrån slog i sin årsrapport från
2017 fast att " SSB är Norges första försvarslinje i kampen
mot falska nyheter genom att leverera objektiv och relevant
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Efter den lätt uppgivna och trevande inledningen på svaret
följer en mer entusiastisk fortsättning:
- Men - det är en intressant tanke. Vårt uppdrag är att producera faktabaserad information så att vem som helst kan
ha användning för den. Dessutom vill vi se till att korrekta
siffror används som underlag i den samhälleliga debatten.
Ingen absolut sanning
Marjo Bruun påminner om det viktiga att alltid lyfta fram
den vetenskapliga metodologin, hur informationen inhämtats och sammanställts.
- Den information vi skapar är nära sanningen. Vi kan ju inte
nå en absolut sanning utan vi baserar allt på stickprov, så
som man alltid gör inom statistiken.
Så kommer Bruun med ett intressant exempel – ett exempel
som visar att en statlig myndighet inte nöjt sig med att säga
"varsågoda och kolla upp statistiken på våran webbplats".
Bruun berättar att Statistikcentralen inlett ett samarbete
med det journalistiska kollektivet Faktabaren (Faktabaari).
Faktabaren fungerar, precis som motsvarande faktagranskare i andra länder, som en oberoende aktör som faktacheckar politikers eller andra aktörers påståenden och går
ut med informationen till allmänheten.
- Nästa vår är det riksdagsval i Finland. Då kommer politikerna i samband med valdebatten att komma med olika statistiska påståenden. Frågor som hur kan eventuella skattelättnader påverka samhället, hur många arbetslösa har vi i Finland, hur många är sysselsatta?

18

MARJO BRUUN: DEN NYA EKONOMIN EN STATISTISK UTMANING

Bruun berättar att Statistikcentralen i samarbete med Faktabaari kommer att ta fram siffror och statistik så att politikernas påståenden kan granskas. Dessutom kontaktar politikernas stödgrupper självmant Statistikcentralen för att kunna ta del av statistik, så att de kan presentera faktabaserade
förslag i valdebatten.

Hur kommer då statistikmyndigheternas arbete att förändras i och med de möjligheter som den nya teknologin och insamlandet av massiva mängder information (Big Data) medför?
- Det kommer att medföra stora förändringar. Och här kommer vi tillbaka till diskussionen om statistikcentralens roll i
den så kallade fake facts – världen. Via de stora datamassorna och att vi öppet kan redovisa för våra källor så kan vi hjälpa till att öka förtroendet för vetenskapliga fakta. Det finns
en beställning för detta – precis som det finns en ökad efterfrågan på kvalitetsjournalistik i världen just nu.
Marjo Bruun påminner också om att dagens hektiska värld
gjort det svårt för många som arbetar med att samla data; allt
färre människor ger sig tid att svara på frågor per telefon eller
e-post – då måste statistikerna hitta nya vägar för att få tag
de data som behövs för att kunna presentera världen i korrekta siffror.
- Det är viktigt att vi klarar av att utnyttja all denna informationsmassa på ett ansvarsfullt sätt för det allmänna bästa. Och då måste vi ta i beaktande användarnas intressen,
beställarnas intressen och självklart så att integritets- och
dataskyddet bevaras.
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Dags för ny PIAAC-undersökning - för att mäta
vad vuxna förmår
Kunskapsgapet mellan hög- och lågutbildade ökar under ett arbetsliv. Ett sätt att komma till
rätta med det växande gapet är mer kunskap om var styrkor och svagheter finns i det livslånga
lärandet. Därför sjösätts nu den andra omgången av OECD:s PIAAC som undersöker läs-,
räkne- och problemlösningsförmågor hos vuxna.
NYHET
17.12.2018
TEXT: GUNHILD WALLIN

– De stora skillnaderna i vuxnas kompetens finns inom länderna, inte mellan länderna, sa statssekreterare Irene Wennemo, när hon den 21 november öppnade konferensen
”Nordic PIAAC Expert Seminar” i Stockholm.

– PIAAC visar vilken kompetens som behövs, men också att
välutbildade klarar arbetslivets omvandling bättre än dem
med lägre utbildning, sa Irene Wennemo.

Seminariet, arrangerat av de svenska Arbetsmarknads- och
Utbildningsdepartementen, var en upptakt till den andra
omgången av OECD:s stora undersökning PIAAC, som undersöker vuxnas kunskaper och förmåga till problemlösning.
PIAAC står för ”Programme for the International Assessment
of Adult Competencies” och brukar ofta omnämnas som en
PISA-undersökning för vuxna. Undersökningen, som första
gången presenterades 2013, är den största undersökningen
av vuxnas kompetens som någonsin gjorts och bygger på intervjuer med sammanlagt 166 000 personer i 23 OECD-länder.
Samtidigt som OECD drog igång arbetet med PIAAC bildades
ett nordiskt nätverk av forskare. De har kunnat lägga till
olika datorregister för att skapa en fylligare bild av vad som
påverkar vuxnas kompetens och lärarande och 2015 publicerades en analys av de nordiska PIAAC-resultaten, som
jämförde vuxnas kunskaper i Danmark, Finland, Norge,
Sverige och Estland. Ett sjuttiotal experter från dessa fem
länder deltog på det svenska expertmötet.
Ett verktyg i demokratins tjänst
Mötet var också en avslutning på den serie konferenser om
vilka kunskaper som kommer att behövas i ett allt mer digitaliserat arbetsliv, som hållits under det svenska ordförandeskapet. Vilken kompetens kommer att krävas när arbetsmarknaden förändras och vem ska ta ansvar för att arbetstagarna har den kunskap som behövs för att klara omställningar?
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– PIAAC är viktigt för att den rymmer många data, så att
vi kan jämföra oss med andra länder och finna både vår
styrka och våra svagheter. Det som definierar demokrati är
att minska skillnader och PIAAC är ett verktyg för detta, sa
statssekreterare Erik Nilsson.
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Han påpekade också att den stora flyktingströmmen 2015 utmanar utbildningssystemen, både för vuxna och för de som
ännu är skolpliktiga. De som kom har en mycket blandad utbildningsbakgrund. 30 procent av de nyanlända har ungefär samma utbildning som svenskar, men det finns också de
som har ingen eller bara några få års utbildning. Frågan är då
vad de behöver för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, som kännetecknas av att de finns få så kallade okvalificerade jobb.
Skolresultaten avgörande även i vuxen ålder
Hur den stora flyktingströmmen kommer att påverka
Sveriges resultat i nästa PIAAC-undersökning, som beräknas
vara färdig 2021/2022, är svårt att säga. Andra undersökningar visar att om utlandsfödda barn går igenom hela
den svenska skolan, så når de resultat som är jämförbara
med svenskfödda barn vad gäller utbildning. Svårare är det
för dem som kommer in i det svenska skolsystemet senare.
Vuxenutbildning tycks inte kunna kompensera en dålig grundutbildning och att få jobb med fyra, fem års grundutbildning är nästan omöjligt på den svenska arbetsmarknaden.

Erik Mellander var också en av moderatorerna under konferensen och deltar också i det nordiska nätverket för PIAAC
sedan dess start 2010. Han har också deltagit i andra studier
som rör vuxnas lärande och är bekymrad över att gapet mellan hög- och lågutbildade ökar, liksom att de som har lägst
utbildning är de som får minst vuxenutbildning.
– De får väldigt lite och det är ett allvarligt problem, som visar att vi fortfarande har mycket att arbeta med, konstaterar
han.
Vem äger frågan?
Jämfört med många andra länder går det relativt bra för
Sverige i mätningarna som rör vuxnas förmåga att läsa, räkna och lösa problem med hjälp av datorer. Men de yngre släpar efter och drar ner resultatet. De som har svaga resultat
tenderar också att få allt sämre resultat ju mer tiden går.
Också skillnader i kunskap mellan olika skolor ökar. Förklaringarna är olika, beroende på vem som tolkar.
– Utbildningsforskarna träter om detta. Pedagogers förklaring till att yngre tappar mark är kommunaliseringen av
skolan och det fria skolvalet, men vi ekonomer tror inte att
det är den enda förklaringen. Det har inte satsats mindre
pengar på skolan, däremot har statusen på läraryrket försämrats vilket försvårar rekryteringen till läraryrket, säger Erik
Mellander.
Vad gäller kompetensutveckling i arbetslivet varierar det mycket mellan olika branscher och mellan olika regioner. Politikerna är medvetna om problemet, enligt Erik Mellander,
men äger inte frågan om kompetensutveckling i arbetslivet
annat än i de offentliga sektorerna. Där visar det sig också att
det ofta sker mer kompetensutveckling än inom den privata
sektorn. Till exempel får vårdsektorn mer kompetensutveckling än i många andra branscher.
– Inom privat sektor måste det skapas incitament för kompetensutveckling, till exempel genom skatterna. Det måste bli
mer lönsamt för arbetsgivarna att satsa på livslångt lärande,
säger Erik Mellander.
De nordiska länderna kan lära av varandra
Han har flera förslag på förändringar på sin önskelista. På
kort sikt är det viktigt att styra utbildningsresurserna för vuxna till de som mest behöver dem. På medellång sikt anser han
det vara viktigt att förbättra resultaten i grundskolan.
– Det är helt avgörande, anser Erik Mellander.

– Forskningen visar att vuxenutbildning har svårt att reparera skador från grundskolan. Går det dåligt vid femton års
ålder, så går det också ofta dåligt också när man än 30 år,
säger Erik Mellander, docent i nationalekonomi och verksam vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
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Vad gäller de nyanlända med svag utbildning är det viktigt att
acceptera att de kommit av humanitära skäl och skapa system för att hjälpa dem få en adekvat grundutbildning. För
de unga som kommer in i mitten av grundutbildningen är
det viktigt med massivt stöd att lära sig svenska. Han efterlyser också en utveckling av SFI, där inte högskoleutbildade
blandas med dem som kanske bara har några få års utbildning. SFI behöver differentieras mer.

21

DAGS FÖR NY PIAAC-UNDERSÖKNING - FÖR ATT MÄTA VAD VUXNA FÖRMÅR

– Jag önskar också ett bra valideringssystem för dem som
kommer. Här har vi mycket att lära av Norge, säger han och
efterlyser större intresse för att inspireras av grannländerna.
Också Estland är inspirerande. De satsar inte lika mycket på
utbildning, men får nästan lika bra utfall som Sverige, trots
att Sverige satsar mycket mer, berättar Erik Mellander.
– De visar att det finns möjligheter att använda de svenska
utbildningsresurserna mer effektivt.
Resultaten från den andra PIAAC-rapporten kommer att
börja publiceras från 2023. Huvudundersökningen genomförs under 2021 och 2022.
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