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Resolution antagen av FNs generalförsamling den
29e januari 2014
68/261. Grundläggande principer för officiell statistik
Generalförsamlingen,
åberopar generalförsamlingens och ekonomiska och sociala rådets
nyligen antagna resolutioner1 som belyser den grundläggande
betydelsen av officiell statistik för den nationella och globala
utvecklingsagendan,
erinrar om den kritiska roll officiell statistik av hög kvalitet har i
analys och informerat beslutsfattande som stöd för hållbar
utveckling, fred och säkerhet, liksom för ömsesidig kunskap och
handel mellan stater och folk i en alltmer sammankopplad värld, som
kräver öppenhet och transparens,
erinrar också om att det nödvändiga förtroende som allmänheten har
för de officiella statistiksystemen, och förtroende för statistik, i stor
utsträckning är beroende av respekt för de grundläggande
värderingarna och principerna som är grunden för alla samhällen
som vill förstå sig själva och respektera sina medlemmars rättigheter,
och att i det sammanhanget är statistikbyråernas2 professionella
oberoende och anvarighet avgörande,
understryker att de grundläggande värden och principer som styre
statistikarbete behöver, för att vara effektiva, garanteras av legala och
institutionella ramverk och respekteras på alla politiska nivåer och av
alla intressenter i nationella statistiksystem,
fastställer de följande fundamentala principerna för officiell statistik
som antogs av Statistikkommissionen 19943 och bekräftades igen
2013, och fastställdes av ekonomiska och sociala rådet i resolution
2013/21 den 24e juli 2013:

Dessa inkluderar generalförsamlingens resolution 24/267 om världsstatistikdagen och
ECOSOCs resolution 2005/13 om 2010 års världsprogram för folk och bostadsräkningar, 2006/6
om stärkande av den statistiska kapaciteten och 2013/21 om grundläggande principer för
officiell statistik.
2 Det engelska uttrycket ”statistical agency” har konsekvent översatts med ”statistikbyrå”. I
Sverige motsvaras detta begrepp av de statistikansvariga myndigheterna, inklusive SCB.
1

3 De ursprungliga skälen som angavs när principerna först antogs 1994 finns återgivna i kapitel

V i Statistikkommissionens rapport om sin särskilda session (Official Records of the Economic and
Social Council, 1994, Supplement No. 9 (E/1994/29)). Mer information om de grundläggande
principerna och dess historia finns tillgänglig på FNs statistikdivisions hemsida.
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Grundläggande principer för officiell statistik
Princip 1.
Officiell statistik utgör en oumbärlig del av
informationssystemet i ett demokratiskt samhälle genom att den
förser regering, näringsliv och allmänhet med data om den
ekonomiska, demografiska, sociala och miljömässiga situationen.
Därför skall officiell statistik, som uppfyller kravet att vara praktiskt
användbar, sammanställas och hållas tillgänglig på opartiska grunder
av officiella statistikbyråer1 för att tillgodose medborgarnas rättighet
till offentlig information.
Princip 2.
För att bibehålla förtroendet för officiell statistik, krävs
det att statistikbyråernas beslut om metoder och förfaranden vid
insamling, bearbetning, lagring och presentation av statistiska data
fattas på strikt professionella grunder, inkluderande vetenskapliga
principer och yrkesetik.
Princip 3:
För att underlätta en korrekt tolkning av data, skall
statistikbyråerna presentera information enligt vetenskapliga normer
om källor, metoder och framställningssätt för statistiken.
Princip 4.
Statistikbyråerna har rätt att kommentera felaktiga
tolkningar och missbruk av statistik.
Princip 5.
Data för statistiska ändamål kan hämtas från många
olika typer av källor, det må vara statistiska undersökningar eller
administrativa register. Statistikbyråer skall välja källa med hänsyn
till kvalitet, aktualitet, kostnader och uppgiftslämnarbörda.
Princip 6.
Enskilda uppgifter som statistikbyråer samlat in för
statistiska sammanställningar skall, oavsett om uppgifterna avser
fysiska eller juridiska personer, behandlas strikt konfidentiellt och
användas uteslutande för statistiska ändamål.
Princip 7.
De lagar, förordningar och principer som det statistiska
systemet arbetar under skall vara offentliga.
Princip 8.
Samordning mellan statistikbyråer i samma land är
nödvändig för att åstadkomma konsistens och effektivitet i det
statistiska systemet.
Princip 9.
Användning av internationella begrepp, klassifikationer
och metoder i varje lands statistikbyråer gynnar konsistens och
effektivitet i statistiska system på alla officiella nivåer.
Princip 10. Bilateralt och multilateralt samarbete om statistik bidrar
till förbättring av systemen för officiell statistik i alla länder.

