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Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet 
och SCB. Slutbetänkande av Statistikutredningen 2012 
(SOU 2012:83) 

 
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och Sacoförbunden har 

beretts tillfälle att yttra sig över utredningen av statistiksystemet och SCB.  
 

Saco instämmer i utredningens slutsats att systemet för den officiella 

statistiken i huvudsak fungerar väl idag och att utvecklingsinsatser kan 

och bör göras inom ramen för den befintliga grundmodellen.  

 

Saco vill dock speciellt uppmärksamma följande: 

 

Tillgängligheten till data  

Forskning och kvalificerade utredningar görs i allt högre grad utanför 

högskolor och universitet. Utredningen tar upp frågor som handlar om 

tillgänglighet men då i relation till forskare och myndigheter. För 

forskarnas del behandlas detta i ett separat delbetänkande, 

”Registerdata för forskning”. När det gäller andra intressenter tas 

tillgängligheten dessvärre upp mycket sparsamt. 

 

Det är mycket viktigt att också beakta tillgången till mikrodata för 

kvalificerade utredare utanför myndighets och forskarvärlden så att 

deras behov av tillgång till data inte faller mellan stolarna när det 

gäller att förbättra tillgängligheten. Att i utökad utsträckning hitta 

former för övergripande dialog om detta är önskvärt. 

 

Tillgång till data av god kvalitet för att kunna ta fram kvalificerade 

underlag är av yttersta vikt för att på ett trovärdigt sätt delta i den 

offentliga debatten. Att delta i samhällsdebatten med utgångspunkt från 

kvalificerade utredningar är en viktig grund för intresseorganisationer 

med egna bearbetningar och analyser bl a baserade på registerdata från 

SCB.  

 

Med god tillgänglighet avser vi att få tillgång till data i rimlig tid, med 

ändamålsenlig dokumentation så att uppgifterna enkelt kan användas 

samt att det görs till en rimlig kostnad. När det gäller tillgängligheten 

till data ser vi i dagsläget en del problem med långa väntetider för att få 

tillgång till efterfrågade data.  

 

Vi instämmer också i att prissättningen upplevs som oklar och att det 

är viktigt att den blir mer transparent. 
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När det gäller prissättningen bör kostnaden för att utnyttja 

databaserna i princip hållas så nära den rörliga kostnaden för 

utnyttjandet som möjligt.  

 

Om staten satsar pengar på att bygga upp omfattande statistiska 

databaser är det ett samhällsintresse att de kommer till så bred 

användning som möjligt. Om utnyttjarna belastas med kostnaden för att 

bygga upp själva databasen blir utnyttjandet mindre än vad som är 

optimalt. 

 

Insynsrådet och arbetsmarknadens parter 

Inte minst spelar statistiken en viktig roll för att belysa förhållandena på 

arbetsmarknaden. Därför är det angeläget att det finns ett ömsesidigt 

utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan arbetsmarknadens parter 

och statistikproducenterna. Mot den bakgrunden ter det sig 

egendomligt att bara arbetsgivarsidan är företrädd i insynsrådet.  

 

Vi föreslår att även företrädare för de fackliga organisationerna 

bereds plats i insynsrådet. 

 

SCBs uppdragsverksamhet 

Vi håller med utredaren om att det är stora fördelar med att ha SCBs tre 

roller (ansvar, produktion inkl uppdragsverksamhet samt samordning) i 

en och samma organisation.  

 

Det är viktigt att SCB kan åta sig uppdrag till andra uppdragsgivare 

än myndigheter.  

 

De utgör en viktig aktör inom området genom att de kan dra nytta av 

den statistiska kompetens som finns på myndigheten. Risken att SCB 

skulle snedvrida konkurrensen på marknaden är ett mindre problem 

som kan hanteras. 
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