
Aktuella frågor till SCB:s 
användarråd

Användarråden hösten 2019
Ledningsstaben



SCB har en ny vision och en 
ny strategi



Vi ger samhället 
användbar statistik 
att lita på



MEDBORGARNA

SCB är ytterst till för medborgarna

SCB:s roller
• Producent av officiell 

statistik och annan statlig 
statistik

• Samordnare av systemet för 
den officiella statistiken 

• Stödjande expert inom 
systemet för den officiella 
statistiken

• Expert inom tjänsteexporten
• Producent eller expert i mån 

av tid i olika uppdrag inom 
SCB:s verksamhetsområde

* * Statistikansvariga myndigheter

*

* Här skulle SCB-loggan kunna bytas ut till eller kompletteras med SOS-loggan. 

Media

Forskare

Politiska 
beslutsfattare

SAM * *Intresse-
organisationer

Privata
företag

Internationella
organisationer

Utredare,
analytiker

Lärare

FÖRÄDLARE



Vi ger samhället användbar 
statistik att lita på

Användbar statistik och data

Smart datafångst

Innovativ, effektiv och säker 
statistikproduktion

Medarbetarna utvecklar 
verksamheten och sig själva

Vi gör det tillsammans



Användbar statistik 
och data

A1: Vår statistik och data ger en aktuell, 
relevant och tillförlitlig bild av samhället. 
A2: Våra användare ser oss som pålitliga, 
snabba och enkla att ha att göra med.
A3: Våra användare har lätt att hitta 
statistiken och använda den via 
användarvänliga verktyg.
A4: Vi tillämpar principen om öppna data 
och bidrar till att den tillämpas i hela 
systemet för den officiella statistiken.



Vi beskriver Sverige



Vi beskriver Sverige
Aktuell och 
användbar statistik

Lätt att hitta rätt Smart och säker 
datafångst

Vi gör det bättre tillsammans

Aktuell och 
användbar 

statistik

Lätt att 
hitta rätt

Smart och 
säker 

datafångst

Vi beskriver Sverige!

Vi gör det bättre tillsammans



Översyn av 
statistikområden



• Det finns en medvetenhet hos de statistikansvariga myndigheterna att 
omvärlden förändras och att detta leder till förändrade behov, men 
samtidigt finns det brister i statistikens innehåll. Det finns därför skäl 
att se över hur den officiella statistiken på ett mer aktuellt sätt ska 
kunna spegla samhället jämte de pågående förändringarna.

Utvärdering av den officiella 
statistikens kvalitet



• Omvärldsförändringar har betydelse för användarnas behov för ungefär 
en femtedel av statistikområdena enligt kvalitetsutvärderingen

• Inom flera statistikområden görs annan statistik för att tillgodose 
behoven, men statistiken är inte officiell av olika anledningar

• På 20 statistikområden har det gjorts någon kvalitetsstudie sedan 
föregående utvärdering 

För mer information om resultatet av utvärderingen se sidorna 28-40 i 
Årsrapporten för Sveriges officiella statistik

Förändringar inom statistikområden 
utifrån användarnas behov?

https://www.scb.se/contentassets/0868a642098a46b995fe3f044a5df459/sos_rapport_2018_slutlig_webb.pdf


• I ungefär hälften av fallen beror det på att de data som skulle behövas 
inte finns eller inte får samlas in av olika skäl (sekretess, bristande 
lagstöd, etc.)

• Andra skäl kan vara att det skulle öka uppgiftslämnarbördan för mycket, 
eller att det finns problem med kvaliteten i data

• För 12 områden gör hänsyn till uppgiftslämnarbördan att behoven inte 
kan tillgodoses

Orsaker till att statistikområden inte 
tillgodoser behoven som finns



Det finns skäl att utreda vilka hinder som finns för att statistiken på ett mer 
aktuellt sätt ska spegla samhället jämte de pågående förändringarna, 
samtidigt som frågan om kontinuitet och sammanhållning av det officiella 
statistiksystemet beaktats. Den kartläggning av behovsbilden inom de olika 
statistikområdena som SCB tillsammans med övriga SAM genomför under 
2019 kommer förhoppningsvis att bidra till att bilden klarnar ytterligare. 

Sammanfattning av utvärderingen



SCB i omvärlden!



SCB i omvärlden!

• SCB deltog vid Järvaveckan –SCB har 
tagit fram underlag till en rapport för 
att belysa situationen i utsatta 
områden som The Global Village
publicerade i juni 2019

• Statistikforum 2019 den 14 november
• Konferens om Registerforskning 2019, 

den 6 november

https://jarvaveckan.se/wp-content/uploads/2019/08/PERSPEKTIV_2019_Tvåtusen_svar_från_Sveriges_utsatta_områden.pdf
https://www.scb.se/vara-tjanster/kalendarium/statistikforum/https:/www.scb.se/vara-tjanster/kalendarium/statistikforum/
https://www.scb.se/vara-tjanster/kalendarium/Registerforskning-2019/



