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SCB:s verksamhet  

I verksamhetsplanen beskrivs de förflyttningar som ska åstadkommas 

på strategisk och taktisk nivå inom fyra prioriterade områden under 

2023–2025. De ständiga förbättringar och andra förändringar som 

planeras på operativ nivå beskrivs inte i verksamhetsplanen. 

Myndighetens instruktion 
I SCB:s instruktion anger regeringen myndighetens verksamhetsom-

råde, hur myndigheten ska styras och andra för SCB specifika förhål-

landen. Av förordningen följer att SCB ansvarar för officiell statistik och 

för annan statlig statistik. Detta innebär att SCB ska utveckla, framställa 

och sprida statlig statistik, vara nationell statistikbyrå med den inne-

börd som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

223/2009 samt samordna systemet för den officiella statistiken. 

SCB ska inom ramen för sin statistikverksamhet utföra uppdrag åt andra 

myndigheter, i den utsträckning som den har tillgängliga resurser för 

det. SCB ska prioritera uppdrag som rör officiell statistik. SCB får även 

inom ramen för sin statistikverksamhet åta sig uppdrag från andra upp-

dragsgivare samt bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndig-

hetens uppgifter. Enligt instruktionen ska det vid SCB finnas ett råd för 

den officiella statistiken och ett vetenskapligt råd. Vid myndigheten 

finns också ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. 

Myndighetsförordningen 
Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska myndigheten bedriva 

verksamheten effektivt och enligt gällande rätt samt hushålla väl med 

statens medel. SCB:s ekonomi ska vara god med långsiktig balans mellan 

intäkter och kostnader inom såväl anslags- som uppdragsverksamheten.  

Regleringsbrev 
I SCB:s årliga regleringsbrev anger regeringen de mål, uppdrag och åter-

rapporteringskrav som ska gälla för budgetåret. Produktiviteten ska öka 

med tre procent och kostnader för EU-anpassningen av statistiken ska 

finansieras inom ram. SCB ska även utföra uppgifter givna i andra 

myndigheters regleringsbrev och i budgetpropositionen. 

Särskilda regeringsbeslut 
Utöver de uppdrag som framgår av SCB:s instruktion och regleringsbrev, 

utförs också regeringsuppdrag som myndigheten får löpande under året.  

Arbetsplan 
SCB redovisar sedvanligt till regeringen senast den 31 januari en arbets-

plan för den anslagsfinansierade officiella statistiken. Den omfattar 

planerad produktion och större planerade förändringar i statistiken 

under året. Arbetsplanen redovisar även förändrade krav från EU och 

hur de hanteras. 
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SCB:s strategi och 
förhållningssätt 

SCB:s strategi omfattar vision och fem övergripande mål.  

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.  

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.  
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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. 

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. 
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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. 

Våra förhållningssätt 
För att lyckas omsätta SCB:s strategi krävs att alla medarbetare har 

samma förhållningssätt när det gäller hur verksamheten ska bedrivas 

och hur vi ska agera. Förhållningssätten innebär att vi har mod att agera, 

vi har tillit till varandras kompetens och goda vilja, vi har handlings-

kraft att omsätta ord i arbete och det är var och ens ansvar att bidra till 

helheten. 
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Verksamhetens inriktning 
2023–2025  

För att omsätta strategin till handling kraftsamlas utifrån fyra priori-

terade områden som är av stor betydelse för användare av statistik och 

data samt för statistikens uppgiftslämnare. För varje prioriterat område 

finns en målbild som beskriver ett önskat läge som ska uppnås inom en 

femårsperiod. Till varje målbild finns en taktisk färdplan som i milstol-

par beskriver all den utveckling och förändring som behöver komma till 

stånd för att den beskrivna målbilden ska kunna nås. En milstolpe 

beskriver ett kritiskt resultat som behöver uppnås vid en bestämd tid-

punkt, eller något som skapar förutsättningar i nästa led i en kedja av 

milstolpar, för att ett övergripande mål ska kunna nås. 

Verksamhetsplanen redovisar de milstolpar som ska uppnås under perio-

den 2023–2025 samt milstolpar som ska avslutas efterföljande år men 

där arbete pågår 2023. Verksamhetsplanen är treårig och uppdateras 

rullande varje år. Milstolparna konkretiseras i klarkriterier och kan 

brytas ned i aktiviteter av verksamheten. Ansvaret för att uppnå mil-

stolparna är fördelat till verksamheten. Verksamheternas handlings-

planer kan även omfatta milstolpar för annan nödvändig utveckling som 

svarar mot respektive verksamhets ansvar enligt SCB:s arbetsordning.  

Prioriterade områden 
För att utveckla verksamheten mot de övergripande målen i strategin 

har fyra områden prioriterats där kraftsamling sker: 

 

 

 

  

Sveriges arbetsmarknadstatistik

Vi ger en aktuell, fördjupad och till-
förlitlig bild av svensk arbetsmarknad 
med statistik och data som används 

brett – nationellt, regionalt och lokalt.

Sveriges ekonomiska statistik
Vi belyser nya fenomen inom svensk 

ekonomi och möter nationella och 
internationella behov av aktuell och 

tillförlitlig statistik. Vi har dragit nytta 
av digitaliseringens möjligheter

Kommunikation

Vi har ökat användningen av statistik 
och data via olika kanaler i partnerskap

med dataförädlare och 
expertanvändare.

Säkrad datatillgång

Genom att vara en drivande partner i 
det nationella dataekosystemet har vi 
långsiktigt säkrat datatillgången till 

den officiella statistiken. Vi har 
samtidigt halverat uppgiftslämnar-

bördan för företag och organisationer.
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Prioriterade målbilder och milstolpar 

Sveriges arbetsmarknadsstatistik 

Arbetsmarknadsstatistiken som SCB ansvarar för är samlad i två pro-

dukter som beskriver utbud och efterfrågan av arbetskraft. Båda har en 

modellbaserad och urvalsassisterad ämnesdesign som minimerar be-

hovet av direktinsamling. Det har skett en tydlig förflyttning mot en 

statistik som kan beskrivas som registerbaserad med urvalsbaserade 

inslag. 

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) har succesivt utökats med 

statistik baserad på i huvudsak registeruppgifter. Här finns exempelvis 

kompletterande sysselsättningsmått, statistik om ersättningar i kombi-

nation med arbetsmarknadsstatus samt statistik om arbetad tid. Stati-

stiken baseras på olika register, så som AGI, data från Försäkrings-

kassan, Arbetsförmedlingen och CSN. Även data från exempelvis 

lönesystem används för statistikframställningen. 

Förutsättningarna för att samanvända olika delar av statistiken inom 

arbetsmarknadsområdet har förbättrats. Det ger mervärde för använd-

arna, till exempel i form av utökat innehåll, olika former av analyser och 

bättre beskrivningar av statistiken. 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och övrig statistik som är inter-

nationellt reglerad har utvecklats och uppfyller kraven effektivt och i 

enlighet med SCB:s strategi. 

SCB:s statistikframställning utgår från team som tar fram en samlad 

beskrivning av läget och utvecklingen på arbetsmarknaden utifrån olika 

källor. Vi fördjupar och förklarar statistiken med analyser som används 

av förädlare och kvalificerade användare. 

SCB visar på statistiskt ledarskap genom att värdera och prioritera samt 

vägleda användarna med tyngdpunkt på hur den nya arbetsmarknads-

statistiken kan användas internationellt, nationellt och lokalt. Förtroen-

det för statistiken och våra analyser är högt och statistiken svarar mot 

användarnas behov. 

Det finns talespersoner inom arbetsmarknadsstatistiken som presen-

terar och kommenterar statistiken ur ett ämnesperspektiv. Det finns 

också andra experter som kan stödja kvalificerade användare. Exper-

terna kan värdera användarnas behov eftersom de förstår hur de ska 

använda statistiken. 

SCB samarbetar etablerat och kontinuerligt med andra myndigheter 

som tar fram statistik inom arbetsmarknadsområdet. När det är lämpligt 

samordnar vi våra publiceringar. Vi har ett etablerat erfarenhetsutbyte 

med andra länder, särskilt inom Norden, och arbetar strategiskt tillsam-

mans för att de regleringar som omger statistiken ska möjliggöra 

användandet av administrativa data.  

Ämnesdesign 

BAS har utökats 

Mervärde för användarna 

Internationell reglering 

Analys 

Statistiskt ledarskap 

Samarbete 
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Milstolpe Klart 
Vi har etablerat ett gott samarbete med andra myndigheter 
inom arbetsmarknadsområdet. 

Q1 2023 

Förtroendet för vår statistik är högt och vi har etablerade 
experter inom arbetsmarknadsstatistiken. 

Q3 2023 

BAS är officiell statistik och används för analyser. Q4 2023 
En efterfrågeundersökning är etablerad och används för 
officiell statistik och analyser. 

Q4 2023 

Kombinerad insamling är införd i AKU. Q4 2023 
Vi har fattat beslut om hur API kan används i framtida 
produktionen av KLP. 

Q4 2023 

BAS har utvidgats och vi har etablerat en ny statistikprodukt 
benämnd Anställningar. 

Q1 2025 

Vi belyser utbud av arbetskraft samlat genom statistik från 
både AKU och BAS. 

Q1 2025 

I statistikframställning har vi gått från ett produktperspektiv 
till ett helhetsperspektiv och vi använder oss av moderna 
metoder och stöd. 

Q4 2025 

Vi har anpassat undersökningarna inom 
arbetsmarknadsstatistiken till EU-kraven vad gäller 
urvalsstorlek och innehåll. 

Q4 2026 
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Sveriges ekonomiska statistik 

SCB har en modellbaserad och urvalsassisterad ämnesdesign för att 

belysa Sveriges ekonomi. Nya och etablerade datakällor kombineras och 

har i huvudsak ersatt direktinsamling. Vi arbetar i större ämnesområden 

när vi designar och framställer statistiken och vi har en design som ger 

ändamålsenlig kvalitet. Vi har god kunskap om vad skillnader i design 

av statistiken innebär för statistiken och dess kvalitet, och vi har rutiner 

för att mäta och utvärdera effekterna av dessa. 

Vår statistikproduktion är flexibel, stabil, säker och effektiv. Fiber 

stödjer vårt arbetssätt. 

Kommunikationen med våra användare är fortsatt god. Förtroendet för 

den ekonomiska statistiken och våra analyser är högt och statistiken 

svarar mot, och anpassas efter, användarnas behov. Vi visar på statis-

tiskt ledarskap genom att värdera och prioritera bland användarnas 

behov och samtidigt vara proaktiva och innovativa för att förutse och 

fånga nya behov. SCB arbetar kontinuerligt och brett med analys. Där 

vägleder vi våra användare i hur den ekonomiska statistiken kan 

användas och beskriver, förklarar och visualiserar statistiken. Våra 

talespersoner är efterfrågade och synliga i media och i andra samman-

hang. Vi har en rutin för att löpande utvärdera och besluta ambitions-

nivån i krav på statistiken. Vi uppfyller internationella krav inom den 

ekonomiska statistiken effektivt i enlighet med SCB:s strategi. 

SCB prioriterar och deltar aktivt i de internationella arbetsgrupper och 

samarbeten som är relevanta och viktiga för oss. Vi har ett etablerat och 

kontinuerligt samarbete med andra myndigheter och använder oss även 

av externa referensgrupper, både från andra SAM och andra aktörer. 

Samarbetet breddar och berikar våra infallsvinklar när vi ska belysa nya 

fenomen inom Sveriges ekonomi. 

Vi är fortsatt relevanta och vi har både förbättrat aktualiteten och ökat 

jämförbarheten i den ekonomiska statistiken. Vi har bättre kunskap om 

hur strukturella förändringar påverkar ekonomin och fångar dem 

snabbare. Vi belyser globaliseringens och digitaliseringens effekter på 

ekonomin. Hållbarhetsperspektivet fångar vi på olika sätt i kopplingen 

mellan miljö- och ekonomisk statistik. 

  

Statistikproduktion 4.0 

Effektiv statistikproduktion 

Statistiskt ledarskap 

Samarbete  
 

Fångar strukturella förändringar 
snabbare 
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Milstolpe Klart 
Ämnesområden prövade enligt statistikproduktion 4.0. Q4 2023 
Vi har implementerat Fiber i NR. Q4 2023 
Vi har tagit fram och implementerat ny design för 
kvartalsstatistik. 

Q1 2024 

Fiber är ett av de generella verktygen. Q2 2024 
Vi har tagit fram och implementerat ny design för årsstatistik. Q4 2024 
Vi har ökat vår analysförmåga och arbetar brett med analys. Q1 2025 
Vi tillgängliggör och visualiserar statistiken på nya sätt.  Q1 2025 
Vi har tagit fram och implementerat ny design för 
månadsstatistik. 

Q1 2026 

Vi har minskat den manuella granskningen. Q1 2026 
Vi har en effektiv förvaltning av IT- och metodkomponenter. Q3 2026 
Vi har tagit fram ny statistik. Q4 2026 
Vi har en basplatta för att fånga strukturella förändringar. Q4 2026 
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Säkrad datatillgång 

SCB har halverat uppgiftslämnarbördan för företag och organisationer 

genom att systematiskt arbeta för att säkra datatillgången. Vi använder 

befintliga register och datakällor, och vi kompletterar med nya register 

och datakällor där vi saknar data för att kunna ersätta direktinsamlade 

data. SCB efterlever principen om en uppgift en gång för företag och 

organisationer. 

SCB är drivande inom Sveriges Digitala infrastruktur, Ena. Kriterier för 

datakvalitet för officiell statistik är en del av denna infrastruktur och en 

nödvändig komponent för en säkrad datatillgång. Med hjälp av kriteri-

erna kan vi prioritera datakällor och minska risken för kvalitetsbrister i 

den officiella statistiken. 

För att säkerställa datatillgången arbetar SCB i partnerskap med data-

ägare, i form av uppgiftslämnare, myndigheter, företag och organisa-

tioner, för att säkerställa datatillgången. 

Register från andra myndigheter och offentliga aktörer är den domi-

nerande datakällan för statistikproduktionen. Även data från privata 

aktörer är en viktig källa. Behovet av datakällor styrs genom ämnes-

design som är modellbaserad och urvalsassisterad. 

Urvalsundersökningar och direktinsamling används endast i begränsad 

omfattning, som när data inte kan samlas in på annat sätt, och främst 

för att kvalitetssäkra modeller. SCB hämtar i första hand data om indi-

vider och hushåll från offentliga och privata dataägare.   

Data samlas in från privata dataägare via M2M-lösningar eller genom 

filöverföring. I vissa fall använder vi algoritmer som appliceras hos de 

privata dataägarna.  

SCB har god kunskap om de datakällor som används i statistikproduk-

tionen. Vi säkerställer proaktivt källornas kvalitet och stabilitet samt 

agerar snabbt vid förändringar, till exempel om en datakälla försvinner 

eller får försämrad kvalitet. Vi arbetar också systematiskt med att kart-

lägga och testa datakällor inför implementering i statistikproduktionen. 

All data som används i statistikproduktionen är metadataklassificerad 

och finns beskriven i datasetkataloger. Forskare och andra statistik-

ansvariga myndigheter drar nytta av att data finns beskriven och av att 

den är kvalitetssäkrad. 

All hantering av data sker i en gemensam process med hög säkerhet, 

effektivitet och med en betryggande hantering av gällande regelverk.  

All datainsamling sker digitalt och granskning är automatiserad.  

Kombinationen färre manuella moment och ökad automatisering, med 

inslag av AI, har på fem år halverat kostnaderna för datafångst och data-

hantering. Den manuella granskningen har avvecklats, direktinsam-

lingen är ett minimum och vi har inte längre några utskick på papper.  
 

Halverat uppgiftslämnande 

Kriterier för datakvalitet 

Partnerskap 

Administrativa register fortsatt 
dominerande datakälla 

Kunskap om befintliga och nya 
datakällor 

Metadata 

Säker och effektiv process 

Digital datainsamling och 
automatisk granskning  

Halverade kostnader 
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Milstolpe Klart 
Generell process för ämnesdesign etablerad. Q2 2023 
Granskning av direktinsamlad data sker i den automatiserade 
granskningsprocessen. 

Q4 2023 

Den gemensamma processen för datahantering är 
uppdaterad med stöd för arkivering och gallring 

Q3 2024 

Direktinsamling av flerarbetsställeföretag till FDB är 
minimerad. 

Q4 2024 

Säker digital uppgiftslämnarkommunikation på 
företagssidan. 

Q4 2024 

Andelen inkomna svar via webb är minst 75 % i 
enkätundersökningar på individsidan. 

Q4 2024 

All kodning är automatiserad. Q4 2024 
Teknisk miljö för att testa och utvärdera datakällor är på 
plats. 

Q4 2024 

Särskilt värdefulla datamängder kopplade till företag är 
tillgängliggjorda i enlighet med EU-lagstiftning.  

Q4 2024 

Systematisk omvärldsbevakning - dataområdet- är införd. Q1 2025  
Nytt BAS-register för individobjekt (IBR) finns på plats för att 
leva upp till kommande EU-lagstiftning (ESOPH) inom den 
sociala statistiken.  

Q4 2025 

SNI-omläggningen är genomförd. Q4 2025 
IT-infrastrukturen för gemensam process på plats 
(insamling/BOR/SOR, datasetkatalogen) och består av 
gemensamma verktyg. 

Q4 2025 

Insamling per system och periodicitet (i stället för dagens 
undersökningar har vi en undersökning per administrativt 
system hos företag och organisationer (löner/bokföring/ etc.) 
och period (månad/år/kvartal). 

Q4 2025 

Ny design har införts i undersökningar med direktinsamling 
där det går att väsentligt minska uppgiftslämnarbördan. 

Q4 2026 

Vi nyttjar ML-teknik (granskning, kodning, imputering). Q4 2026 
Webboffensiv ansats, urvalsminskning och implementering 
av SP 4.0 innebär 50 % minskning av intervjuartimmar 
(jämfört med 2021). 

Q4 2026 

Metadatasystemet på plats. Q4 2026 
Alla indatakällor, befintliga och nya, är implementerade i den 
gemensamma datahanteringsprocessen och tillgängliggjorda 
i bearbetade observationsregister (BOR). 

Q4 2026 
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Kommunikation 

Användningen av officiell statistik och data har ökat. Utökat innehåll, 

fler analyser av aktuell och relevant statistik samt bättre beskrivningar 

av statistiken och ökad möjlighet att kombinera olika variabler har ökat 

värdet för användarna. Vi fördjupar, förklarar och beskriver statistiken 

med fokus på ändamålet med statistiken för att underlätta för våra 

prioriterade användare och förädlare. 

Expertanvändarna är välinformerade och förstår förändringar som sker 

inom statistikframställningen. De har förtroende för SCB och de känner 

sig trygga med det stöd de får löpande, bland annat för att hantera 

tidseriebrott och förändringar i statistiken som beror på utveckling av 

produktionssätt och innehåll.  

SCB har mycket goda relationer med nyckelpersoner bland prioriterade 

användare och förädlare. Vi har fördjupade insikter om deras behov av 

statistik och analys. 

I media är SCB aktivt och bidrar i aktuella frågor i samhällsdebatten. 

SCB:s talespersoner och ämnesexperter är efterfrågade och synliga i 

media och andra valda plattformar.  

Företag, individer, andra dataägare och samhället i stort har tillit till 

SCB och vår förmåga att hantera data på ett säkert sätt. För att 

säkerställa datatillgången arbetar SCB i partnerskap med dataägare, 

uppgiftslämnare, myndigheter, företag, systemleverantörer och 

organisationer. 

Att arbeta med officiell statistik uppfattas som viktigt och attraktivt och 

SCB är en attraktiv arbetsgivare med vetgiriga och vänliga medarbetare. 

Användare tar i ökad utsträckning del av statistik, analys och 

visualiseringar genom olika förädlares plattformar.  

SCB tillgängliggör statistik av allmänintresse i form av tabeller, kartor, 

diagram och statistiknyheter. Statistiken produceras och tillgängliggörs 

på lokal nivå där så är möjligt. Såväl öppna data som statistiknyheter, 

artiklar och analyser från SCB dyker upp tidigt i sökningar.  

All officiell statistik finns tillgänglig som öppna data på dataportal.se. 

Den kan hämtas i användarvänliga och effektiva kanaler och gränssnitt; 

genom API:er på scb.se eller från dataportal.se. 

Publiceringsprocessen är automatiserad. Den tekniska grunden är stabil 

och kopplad till både databas och webb. 

  

Ökad användning 

Statistiskt ledarskap 

Förbättrat tillgängliggörande 
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Milstolpe Klart 
En plan för förvaltning av design, struktur och innehåll för 
webbplatsen har tagits fram. 

Q2 2023  

Förändringar (vad och konsekvenser) i statistikframställ-
ningen har i god tid innan genomförandet gjorts kända för 
expertanvändarna. 

Q4 2023 

SCB:s aktivitet på Linkedin, dels i eget konto, dels för tales-
personers/experters konto har ökat. 

Q4 2023 

Omvärldsbevakning har genomförts och prioriterade dataför-
ädlare har identifierats för olika kanaler, statistikområden 
m.m. 

Q4 2023 

Samverkan med dataförädlare som Infostat, Kolada, Wiki-
media, Datastory har etablerats och en konkret plan har tagits 
fram för tillgängliggörande av statistik och utveckling av 
visualiseringar. 

Q4 2023 

Publiceringsprocessen har effektiviserats genom ökat inslag 
av automatisering. 

Q4 2023 

PxWeb och API har utvecklats enligt planen för tekniklyftet 
och Regeringsuppdraget Data för smart statistik. 

Q2 2024  

SCB har utvecklat relationerna med expertanvändare/ 
intressenter i syfte att stärka förtroendet för SCB.  

Q4 2024 

SCB har utpekade talespersoner och andra experter för 
prioriterade statistikområden som deltar i samhällsdebatten i 
riksmedia och lokala media. 

Q4 2024  

Rutiner för sökmotoroptimering har integrerats i det löpande 
arbetet. 

Q4 2024 

Webbplatsen har utvecklats i enlighet med framtagen plan. Q4 2024  
Principen öppna data används för all statistik. Q4 2024 
Data-avdelningen har etablerat relationer och ett strukturerat 
arbetssätt gentemot intressenterna. 

Q4 2024  

Dataägare har förtroende för SCB:s sätt att hantera data. Det 
är känt i samhället hur SCB hanterar data på ett säkert sätt. 

Q4 2024 

All officiell statistik inom SOS finns tillgänglig på 
dataportal.se 

Q4 2025  

Ämnesavdelningarna har ökat det analyserande innehållet, 
vet vilka deras viktiga användare är och vad deras behov av 
statistik och analyser är, samt har strategier för spridning till 
relevanta användargrupper och använder dessa.   

Q4 2025 

SCB gör förklaringar, fördjupningar och beskrivningar av 
statistiken riktade till expertanvändare tillgängliga i direkt 
anslutning till publiceringen av statistiken. 

Q4 2025 

Vid utveckling av statistiken arbetar vi strukturerat med 
ämnes-design och användarstudier för att få fördjupade 
insikter om behoven. Vid dessa studier har prioriterade 
användare (nyckelpersoner) identifierats och kontakter 
etablerats. 

Q4 2025 



Bilden av Sverige
Sverige har 541 befolkade öar utan fastlandsförbindelse via broar. 
Totalt bor det 93 000 boende på dessa öar. Gotland med en befolk-
ning på 59 625 är den ö som har störst befolkning av öarna utan 
fastlandsförbindelse. Men de allra flesta har en liten befolkning då 
75 procent av öarna har färre än 10 invånare. Befolkade öar utan 

fastlandsförbindelse via 
broar

541
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