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Policyns omfattning 
Publiceringspolicyn beskriver offentliggörandet av den statistik som 

tillgängliggörs av SCB. Policyn redogör för hur statistiken ska publiceras 

på SCB:s webbplats. Policyn beskriver även de grundläggande 

principerna vid olika publiceringsincidenter.   

Policyn ersätter den tidigare gd-beslutade Publiceringspolicyn (Dnr: 

2018/26) samt Rutinerna för hantering när statistik kan behöva 

korrigeras (Dnr: 2018/25) samt gd-beslut Produkter som är speciellt 

känsliga ur publiceringshänseende (Dnr 2009/644). 

Syftet med publiceringspolicyn 
Den officiella statistiken är reglerad i lagen (2001:99) om den officiella 

statistiken. Kompletterande föreskrifter ges i förordningen (2001:100) 

om den officiella statistiken och i SCB:s föreskrifter och allmänna råd 

för offentliggörande m.m. av officiell statistik (SCB-FS 2002:16).  

Statistikansvarig myndighet ska, enligt 13 § första stycket i 

förordningen om den officiella statistiken, utan avgift offentliggöra och 

hålla officiell statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett 

allmänt nätverk.  

Publiceringspolicyn är en precisering av det sätt SCB valt att uppfylla 

kraven i förordningen. De krav som gäller för den officiella statistiken 

ska också gälla den icke-officiella statistik som SCB publicerar.  

Offentliggörandet av statistik på SCB:s webbplats 

Offentliggjord publiceringsplan 
Tid och datum för offentliggörande av statistisk information 

tillkännages i förväg genom redovisning i en publiceringsplan på SCB:s 

webbplats. Publiceringsplanen uppdateras löpande och eventuella 

avvikelser från de fastställda tidpunkterna i publiceringsplanen 

tillkännages i förväg. Information om ny tidpunkt bör kompletteras med 

en förklaring till ändringen.  

Tidpunkt för offentliggörandet 
Alla användare ska ha lika och samtidig tillgång när det gäller 

offentliggörande av statistisk information. SCB har därför en daglig 

standardiserad tidpunkt för offentliggörandet av statistik. Statistik 

offentliggörs på helgfria vardagar klockan 8.00.  

Innehåll  
Statistiken ska publiceras, och därmed offentliggöras, i 

Statistikdatabasen (SSD). I de fall där det inte är möjligt att lägga in 

data i SSD kan avsteg från ovan förekomma.  
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Offentliggörandet i SSD kan kompletteras med nyckeltal, tabeller, 

diagram och kartor på scb.se. Tillsammans med statistiken kan också 

beskrivande eller analyserande texter publiceras för att sätta siffrorna 

och resultatet i ett sammanhang.  

Publiceringsincidenter 

Avvikelse i tidpunkt för offentliggörande 
Om en statistikredovisning av misstag offentliggörs eller på annat sätt 

går ut före utsatt tidpunkt ska samma information göras allmänt 

tillgänglig så snabbt som möjligt via alla gängse kanaler.  

Om en statistikredovisning inte kan offentliggöras på utsatt tidpunkt 

ska i första hand problemet försöka åtgärdas för att möjliggöra ett 

offentliggörande inom närtid. Om det drar ut på tiden ska 

offentliggörandet skjutas på och information om förseningen och ny 

planerad tidpunkt spridas. Offentliggörandet av statistik kan påbörjas 

vid annan tidpunkt än kl. 8.00 och ska då aviseras. 

När statistik kan behöva korrigeras 
Utgångspunkten för SCB:s hantering av fel i publicerad statistik är att 

statistikanvändarna ska drabbas så lite som möjligt, samt att 

korrigeringar av publicerad statistik ska tillgängliggöras samtidigt för 

alla användare, så snart det är möjligt. 

Hur fel i den publicerade statistiken hanteras beror framför allt på två 

saker, dels felets storlek som handlar om hur stor påverkan felet har på 

statistikanvändningen, dels statistikproduktens prioritetsnivå dvs. hur 

viktig statistiken är för användarna.  

Förhandsinformation om stora korrigeringar ges internt och för de 

känsliga produkterna även externt. Det ska vid korrigering framgå vad 

som har korrigerats och när korrigeringen är gjord. Normalt tas de 

felaktiga uppgifterna bort från SCB:s webbplats samtidigt som 

korrigeringen görs. 

Känsliga produkter vid publiceringsincident ställer krav på 

extern kommunikation 
SCB har ett antal statistikprodukter som på grund av att de är 

marknadspåverkande ställer särskilda krav på extern kommunikation 

vid en eventuell publiceringsincident. De känsliga produkterna som SCB 

identifierat är uppdelade i särskilt känsliga produkter och känsliga 

produkter. De särskilt känsliga produkterna kräver ytterligare 

informationsåtgärder vid en publiceringsincident.  
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Särskilt känsliga produkter (Prio 1) är: 

• Arbetskraftsundersökningar (AKU)  

• Konsumentprisindex (KPI) 

• Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar  

BNP-indikator, månad och kvartal 

• Partisympatiundersökningen (PSU)  

 

Känsliga produkter (Prio 2) är: 

• Befolkningsstatistiken  

• Betalningsbalansen 

• Detaljhandelsindex (DHI) 

• Finansräkenskaperna  

• Fordonsstatistiken 

• Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s 

konvergenskriterier (EDP) 

• Producentprisindex (PPI) 

• Produktionsvärdeindex (PVI) 

• Utrikeshandeln (inkl. Handelsnettot) 

Policyns tillämpning  
Tillämpningen av denna policy regleras närmare i verksamhetsstödet 

process 7.  

 


