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SCB:s strategi 

SCB:s strategi omfattar vision och fem övergripande mål. Strategin ger 

en inriktning som i SCB:s verksamhetsplan omsätts till handling.  

Vision 
Vi ger samhället användbar statistik att lita på. 

Övergripande mål  

A. Användbar statistik och data 

Innehåll och ämnesdesign 
Vi förstår medborgarnas och förädlarnas behov, förnyar och utvecklar 

fortlöpande vår statistik och data så att de ger en aktuell, relevant och 

tillförlitlig bild av samhället. Vår statistik går att samanvända och 

jämföra. Vår statistik och data berättar om Sverige så att medborgarna 

även känner igen sig lokalt och regionalt. Ämnesperspektivet styr inne-

hållet i statistiken. Vi använder ämnesdesign för att styra mot ökad an-

vändning av befintliga datakällor. Våra användare ser oss som pålitliga, 

snabba och enkla att ha att göra med och vi har en verksamhet med hög 

kännedom och högt förtroende. 

Analys 
Vi ökar nyttan med vår statistik och data genom att beskriva, fördjupa 

och förklara.  

Tillgängliggöra 
Vi har ökat användningen av statistik och data via olika kanaler i part-

nerskap med dataförädlare och expertanvändare. Vi tillämpar principen 

om öppna data och bidrar till att den tillämpas i hela systemet för den 

officiella statistiken. Vi är tillgängliga för att vägleda medborgare och 

förädlare. Vi är synliga och bidrar till det offentliga samtalet.  

Uppdrag 
Vi har en strategisk uppdragsportfölj som vi utvecklar i partnerskap med 

våra större uppdragsgivare.  
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B. Smart datafångst och datahantering 

Nationell arkitektur 
Vi har tillsammans med dataägare etablerat en nationell övergripande 

arkitektur med gemensamma standarder och processer för en effektiv 

och kvalitetssäkrad datatillgång för statistikproduktionen.  

Verksamhetsarkitektur – metadata, kvalitet, säkerhet 
Vi har en verksamhetsarkitektur som stödjer en flexibel och kvalitets-

säkrad datahantering av alla typer av datakällor. Begrepp och defini-

tioner är samordnade och all data har klassificerats med metadata. Vi 

har rutiner som säkerställer att data håller hög kvalitet redan vid källan. 

Vilka data använder vi? 
I första hand använder vi data som redan finns tillgänglig inom den 

nationella arkitekturen och om data inte finns där använder vi data som 

finns i uppgiftslämnarnas affärssystem. Direktinsamling från individer, 

hushåll, företag och organisationer sker i sista hand och är digital där 

det är möjligt. Uppgiftslämnarbördan har halverats. 

Uppgiftslämnarnas förtroende 
Uppgiftslämnarna har förtroende för SCB och upplever att det är enkelt 

att lämna uppgifter. 

C. SCB:s statistikproduktion är innovativ, effektiv och säker  

Processeffektivitet 
Statistikproduktionen är kostnadseffektiv. Med ett helhetsperspektiv 

och tillit tar var och en ansvar för sin del. Våra processer är standardi-

serade, effektiva och säkra tack vare ökad automatisering genom bl.a. 

maskininlärning. Vi känner vår verksamhet väl och utvecklar den suc-

cessivt. För att möta omvärldens förändringar och framtidens utmaningar 

ligger vi i framkant med utvecklingen av nya eller anpassade statistiska 

metoder. 

Säker produktionsmiljö 
Verksamheten och IT förvaltar och utvecklar it-stöd i partnerskap och 

väljer kostnadseffektiva och smarta lösningar. Vi har en stabil drift och 

upprätthåller en betryggande it- och informationssäkerhet. 

Vi är proaktiva och innovativa 
Vårt utvecklingsarbete är innovativt och präglas av proaktivitet och 

förmåga att driva förändring tillsammans med olika kompetenser och 

partners. Vi utnyttjar AI och andra nya tekniker. För att möta omvärldens 

förändringar och framtidens utmaningar ligger vi i framkant med utveck-

lingen av nya eller anpassade statistiska metoder. Vi bedriver utforskande 

verksamhet i partnerskap med externa aktörer där olika kompetenser 

samverkar och bidrar i utvecklingen av prototyper och lösningar. 



 

 
 

3(3) SCB:s strategi 

D. SCB:s medarbetare utvecklar verksamheten och sig själva 

Kultur som bygger på fyra förhållningssätt 
Vår kultur kännetecknas av mod, tillit, ansvar och handlingskraft. 

Strategisk kompetensförsörjning 
Vi arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och säkerställer att vi 

har rätt förmågor både idag och i framtiden. 

Ständiga förbättringar 
Vi är en lärande organisation som arbetar strukturerat med ständiga 

förbättringar och skapar på så sätt kontinuerligt värde för medborgare 

och förädlare. 

Hållbart arbetsliv 
Våra medarbetare har goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

E. Vi gör det tillsammans 

Nationell samverkan 
Vi arbetar för att nå målbilden för den officiella statistiken. Vi driver 

samverkan inom systemet för den officiella statistiken genom att vara 

generösa och dela med oss av metoder, verktyg och processer för att 

säkra en kostnadseffektivt framställd officiell statistik av god kvalitet. 

Vi gör gemensamma analyser av hur systemet för den officiella stati-

stiken kan förbättras.  

Internationell samverkan 
Vi drar nytta av och bidrar till det internationella statistiksamarbetet 

utifrån våra strategiska mål och behov. 

Internationellt utvecklingssamarbete 
Vi bidrar i det internationella utvecklingssamarbetet utifrån bistånds-

politiska mål och utnyttjar vunna erfarenheter och kompetens för att 

utveckla vår verksamhet. 

 


