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Förord
Av förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån, 
SCB, framgår bland annat att SCB ska utveckla, framställa och sprida 
statlig statistik.

Ett aktivt deltagande i det internationella samarbetet är en viktig 
uppgift för SCB eftersom den svenska officiella statistiken och annan 
statlig statistik till delar regleras eller påverkas av EU:s rättsakter och 
av andra internationellt överenskomna standarder och riktlinjer.

Det ställs allt högre krav på internationellt jämförbara data och 
nyckeltal vilket ger det internationella samarbetet inom statistiken 
stor betydelse. Internationellt statistiksamarbete pågår inom i stort 
sett varje område där SCB och andra statistikansvariga myndigheter, 
SAM, är verksamma. SCB har varit aktivt internationellt i över 100 
år och SCB:s personal har utvecklat ett mycket brett internationellt 
 kontaktnät. Verksamhetsberättelsen har sammanställts av interna-
tionella sekretariatet på SCB. Tjänsteexporten, som är en del av det 
 samlade internationella samarbetet på SCB, redovisas inte inom 
ramen för denna verksamhetsberättelse utan i SCB:s årsredovisning 
samt i särskild årsrapportering till Sida. Verksamhetsberättelsen 
 publiceras enbart i pdf-format.

Statistiska centralbyrån, april 2015

Anders Ljungberg

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter 
och organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell 
 statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.
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Verksamhet 2014
Syftet med SCB:s deltagande i det internationella statistiksamarbetet är att öka 
tillgången till harmoniserad och jämförbar internationell statistik av hög kvalitet 
som tillgodoser såväl nationella som internationella behov. SCB tar dessutom tillvara 
möjligheter att effektivisera och förbättra verksamheten i samverkan med andra.

SCB deltar i hundratalet statistikarbetsgrupper knutna till det europeiska statistik-
samarbetet. Vidare deltar SCB i ca 20 OECD- och drygt 30 FN-arbetsgrupper inom 
statistikområdet samt via de cirka 50 kontaktnät som finns etablerade inom det 
nordiska statistiksamarbetet. Samarbete sker också i form av deltagande i work-
shops och konferenser samt genom deltagande i skriftliga konsultationer. Under 
2014 gjordes ca 540 arbetsresor till utlandet av SCB:s medarbetare.

Samarbete inom EU
Sverige verkar inom EU för en jämförbar statistik av god kvalitet och för att kost-
naderna för producenter och uppgiftslämnare begränsas samtidigt som de svenska 
sekretessbestämmelserna värnas. SCB är pådrivande i samarbetet inom det 
europeiska statistiksystemet. Ett aktivt deltagande i internationellt statistiksamar-
bete är nödvändigt för att bidra till dessa mål och få största möjliga inflytande på 
de beslut som fattas. SCB:s engagemang i EU-frågor sker främst inom ramen för 
arbetet i det europeiska statistiska systemet (ESS), vars medlemmar är kommissionens 
statistikbyrå, Eurostat, de nationella statistikansvariga myndigheterna och andra natio-
nella myndigheter med ansvar för utveckling, framställning och spridning av europeisk 
statistik.

Kommittén för det Europeiska statistiksystemet (ESSC)

ESSC är ett av de viktigaste forumen för diskussioner och beslut inom ESS. Med-
lemmar är generaldirektörerna för medlemsländernas statistikmyndigheter. ESSC 
är rådgivande till Eurostat och tar ställning till ett stort antal ärenden på som rör 
det europeiska statistiksamarbetet.

Under året har SCB:s generaldirektör varit ordförande och arrangerat möten i 
den strategiskt viktiga gruppen Partnership Group (PG). PG består av en mindre 
grupp generaldirektörer som stödjer det strategiska arbetet inom ESS och förbere-
der möten i ESSC. Ordförandeskapet gäller åren 2014 och 2015. Viktiga strategiska 
frågor under året har varit implementeringen av ESS Vision 2020 samt fortsatt 
arbete för att höja kvaliteten i den europeiska statistiken. 

Effektiviserad produktion – Vision för framtidens statistikproduktion

En av de viktigaste frågorna som har hanterats inom ESS under året är framtagan-
det och därefter implementeringen av den så kallade ESS Vision 2020. Visionen 
arbetades fram av en mindre grupp generaldirektörer i början av 2014 för att han-
tera den kritik som förts fram mot Eurostats hantering av arbetet med modernise-
ringen av produktionen av europeisk statistik. I maj 2014 presenterades ESS Vision 
2020 och ESSC enades om att den ska utgöra den styrande ramen för utvecklingen 
av ESS under åren fram till 2020.
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Visionen bygger på fem nyckelområden där utvecklingsarbete behövs för att möta 
framtidens utmaningar: 
•	 identifiera användarbehov och samarbete med intressenter 
•	 kvaliteten i den Europeiska statistiken
•	 nya datakällor 
•	 effektiva och robusta statistiska processer  
•	 spridning och kommunikation av europeisk statistik

Under återstoden av 2014 arbetade en grupp bestående av 13 medlemsländer och 
Eurostat med att förbereda implementeringen av visionen. Arbetsgruppen led-
des av SCB:s generaldirektör. I linje med arbetsgruppens förslag beslutade ESSC 
i september att implementeringen av visionen ska bedrivas med en portföljstyr-
ningsansats och att en grupp underställd ESSC bildas för att arbeta praktiskt med 
styrningen. SCB:s biträdande generaldirektör deltar i detta praktiska arbete under 
de närmaste två åren. ESSC ska dock även fortsättningsvis vara den grupp som 
äger visionen och tar de viktigaste besluten. 

Förbättrad kvalitet – peer reviews

Under 2014 har Eurostat genomfört granskningar (peer reviews) av statistik-
systemen i EU:s medlemsländer. Det som kontrolleras är efterlevnaden av rikt-
linjerna för europeisk statistik (ESS Code of Practice). Riktlinjerna innehåller 
femton principer och syftar till att höja kvaliteten i och förbättra förtroendet för 
den europeiska statistiken. Många av riktlinjerna överensstämmer med kraven 
i ISO 20252. Granskningen av Sverige inleddes med att SCB besvarade en omfat-
tande självvärderingsenkät. Med enkätsvaren bifogades också beskrivning av det 
nationella statistiksystemet inklusive lagstiftning, SCB:s arbetsplan, genomförda 
användarstudier och kvalitetsrapporter. Då europeisk statistik också framställs av 
andra myndigheter har tre andra myndigheter (Jordbruksverket, Trafikanalys och 
Energimyndigheten) deltagit i granskningen. 

Under en vecka i oktober mötte ett team av utländska experter SCB:s generaldirek-
tör och ansvariga chefer inom SCB och även representanter från andra statistikan-
svariga myndigheter, användare av statistik och representanter för uppgiftsläm-
nare.

Revisionsgruppen har sammanfattat sina slutsatser i en rapport som publicerades 
på Eurostats webbplats i januari 2015. Revisionsgruppen konstaterar i rapporten 
att SCB är ”highly compliant” med riktlinjerna för europeisk statistik och att det 
finns flera exempel på ”good and innovative practices” på myndigheten. De lyfter 
särskilt fram Verksamhetsstödet på intranätet, arbetet med kvalitetsindikatorerna 
och samarbetet med den akademiska världen. De andra statistikansvariga myn-
digheterna som ingick i utvärderingen fick det goda omdömet ”a good degree of 
compliance”. Revisionsgruppen anser dock att det saknas en överblick över hela 
statistiksystemet i Sverige. Detta gör att det kan vara svårt för användare att veta 
vilken statistik som tas fram och var de kan hitta den. Ytterligare förbättringsom-
råden som lyftes fram var användarkontakter på en övergripande nivå och mer 
tydlighet vad gäller prioriteringar inom hela statistiksystemet.
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Andra åtaganden 

I egenskap av ordförande i PG deltog SCB:s generaldirektör i de förberedande 
möten som ESGAB, det europeiska rådgivande organet för statistikstyrning, 
anordnade inför sin årliga rapport om hur Eurostat och de nationella statistik-
byråerna följer riktlinjerna för europeisk statistik.  ESGAB har till sin huvud-
sakliga uppgift att utvärdera hur det europeiska statistiksystemet lever upp 
till riktlinjerna för europeisk statistik (ESS Code of Practice), publicerade sin 
sjätte årsrapport i slutet av året. I 2014 års rapport låg fokus på utvärdering av 
Eurostat. ESGAB rekommenderar i rapporten att tillsättningar av Eurostats 
generaldirektör regleras i lag och baseras på öppen konkurrens. Det finns i dag, 
enligt ESGAB, inga formella garantier för att nästa generaldirektör kommer 
ha tillräckliga kvalifikationer i statistik eller relaterade områden. Vidare anser 
ESGAB att trovärdigheten i den europeiska statistiken måste upprätthållas. Därför 
rekommenderas Eurostat att utreda det nuvarande undantaget från praxis att alla 
användare ska få samtidig tillgång till statistiken.

DGINS-konferensen är generaldirektörernas årliga konferens där några ämnen av 
särskild vikt väljs ut för fördjupade diskussioner. Förutom diskussioner om visio-
nen om framtidens europeiska statistiksystem, som nämnts ovan, handlade årets 
konferens om globaliseringens påverkan på statistiken och temat var ”Towards 
global business statistics”. Ett antal medlemsländer presenterade arbeten inom 
olika områden. Ett arbete handlade om hur konsistensproblem i företagsstatistiken 
kan minskas om alla medlemsläder implementerar 1993 års förordning om statis-
tiska enheter. En annan presentation handlade om profilering av europeiska före-
tag, som presenterades som ett sätt att ta hänsyn till interna flöden inom företagen 
för att undvika att man mäter samma sak två gånger. Dagen utmynnade i ett så 
kallat Riga-memorandum som finns tillgängligt på SCB:s extranät SAM-forum1). 

Ansträngningarna för att etablera ett bättre samarbete mellan ESS och det europe-
iska centralbankssystemet, ESCB, har fortskridit under 2014. Under året hölls två 
möten i European Statistical Forum, ESF. Detta forum ska säkerställa informations-
utbytet mellan de båda systemen, diskutera prioriteringar och ge råd till systemen 
i frågor om statistik. SCB:s generaldirektör deltog i forumets årliga möte och deltar 
i egenskap av PG-ordförande även i styrgruppen som förbereder ESF:s möten. 
På årets möten har diskussioner förts i syfte att tyddliggöra ansvarsfördelningen 
mellan systemen gällande bl.a. förmögenhets- och betalningsbalansstatistik samt 
gällande statistik om globalisering.

SCB har under året också bidragit med kommentarer på bakgrundsdokument och 
utkast till slutsatser kring statistik inför behandling i Ekonomiska och finansiella 
kommittén och Ekofinrådet. 

1  SAM-Forum är ett extranät tillgängligt för samtliga statistikansvariga myndigheter samt för regeringskansliet.  
Se flik: Internationellt/EU/DGINS 2014.
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EU-lagstiftning på statistikområdet

Under 2014 antogs inom statistikområdet 20 kommissionsförordningar, fyra råds- 
och parlamentsförordningar samt ett rådsbeslut om en ändring av ett protokoll  till 
EES-avtalet. 

I huvudsak avser de 20 kommissionsförordningarna genomförandebefogenheter 
för Europaparlamentets och rådets rättsakter och har till syfte att öka harmonise-
ringen av EU-statistiken. Sverige röstade för alla dessa rättsakter. 

De fyra förordningarna beslutade av rådet och Europaparlamentet  handlar om:
•	 Europeiska miljöräkenskaper
•	 Ad hoc moduler för åren 2016–2018 inom arbetskraftsundersökningarna
•	 Intrastat, varuhandeln mellan medlemsstaterna
•	 Produktionsmetoder och jordbrukets struktur

I de tre första fallen har förordningarna avsett statistikområden där SCB har statis-
tikansvar2). SCB har tidigare lämnat remissvar med utgångspunkt i SCB:s uppgift 
som statistikansvarig myndighet och då berört bland annat Sveriges möjligheter 
samt behov avseende de statistiska data som ska överlämnas till kommissionen 
(Eurostat) inom ramen för de specifika förslagen och har också under året löpande 
bidragit med synpunkter inför möten i rådets arbetsgrupp för statistik. 

Tabellen nedan visar det totala antalet gällande rättsakter per område samt hur 
många av dessa som antogs under 2014. Rättsakterna är uppdelade på Europapar-
lamentets och rådets respektive kommissionens rättsakter. I bilaga 1 redovisas i 
detalj de statistiska rättsakter som har antagits under 2014.

2  Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 538/2014 av den 16 april 2014 om ändring av förord-
ning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
545/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska ur-
valsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 659/2014 
av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan 
medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommis-
sionen för antagande av vissa åtgärder, tullmyndighetens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella 
uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde.
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Tabell 1 Totalt antal gällande statistiska rättsakter samt antagna under 2014. 
Uppdelade efter område och typ.

 TOTALT   VARAV 2014
 Europapar- Kommis- Totalt Europapar- Kommis- Totalt 
 lamentet  sionen  lamentet  sionen 
Område/Typ och rådet   och rådet

Basic and general provisions 4 3 7 0 0 0

Statistical confidentiality 3 16 19 0 0 0

Classification 5 10 15 0 2 2

Agriculture and Fisheries 17 13 30 1 3 4

Internal and External trade 4 8 12 1 0 1

Economy and Finance 27 49 76 0 3 3

Energy and Environment 7 8 15 1 1 2

Industry, Services and Tourism 11 41 52 0 4 4

Coal and Steel Statistics 1 1 2 0 0 0

Population and Social conditions 19 71 90 1 6 7

Transport 9 19 28 0 0 0

Research and Development 1 4 5 0 0 0

Committees/Comitology 14 3 17 0 1 1

Statistical cooperation 8 0 8 1 0 1

Totalt 130 246 376 5 20 25

Tabellen bygger på Eurostats sammanställning av rättsakter som finns tillgänglig på följande länk: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/753172/secondary-legislation-2014.pdf

I redovisningen av Europaparlamentets och rådets rättsakter ingår Förordningar, Beslut, Direktiv samt Uttalanden. 
I beräkningen ingår ej Rättelser och Kodifierade versioner.

I redovisningen av Kommissionens rättsakter ingår Förordningar, Beslut, Rekommendationer samt Uttalanden. I 
beräkningen ingår inte Undantag, Rättelser och Kodifierade versioner, eller uppdateringar pga. ändrad besluts-
procedur.

I redovisningen ingår ej heller rättsakter som inte avser Sverige.

Exempel på en annan rättsakt, som inte hann antas formellt under 2014, som 
 behandlats i rådets arbetsgrupp för statistik under året är ”förordningen om 
ändring av förordningen om europeisk statistik”3) där man mot slutet av året 
nådde en  politisk överenskommelse. Syftet med ändringen är att få stöd i lag för 
vissa aspekter av förbättrad kvalitet, bland annat genom statistikbyråernas yrkes
mässiga oberoende och klargörande av byråernas samordnande roll i de nationella 
statistiksystemen.

I syfte att stödja arbetet i PG genom förbättrad förståelse för de strategiska  frågor 
som uppkommer, och få fördjupad information om hur arbetet fortgår med 
pågående rättsakter i rådsarbetsgruppen för statistik, har tjänstemän från SCB:s 
internationella sekretariat på GDstab under året deltagit i rådets arbetsgrupp för 
statistik. Formellt representerar Finansdepartementet Sverige i denna arbetsgrupp. 

3 2 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) 
nr 223/2009 om europeisk statistik, KOM(2012)167

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/747709/753172/secondary-legislation-2014.pdf
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EU-arbetsgrupper knutna till Eurostat

Det europeiska statistiksamarbetet sträcker sig över ett stort antal ämnesområden. 
Nedan redovisas antalet statistiska arbetsgrupper per arbetsområde samt delta-
gande uppdelat på avdelningar, kön respektive chef/handläggare. En mer uttöm-
mande beskrivning av grupperna, deltagare och aktuella frågor finns på SAM-
Forum4). 

SCB sammanställer statistik över det svenska deltagandet i de statistiska arbets-
grupper som är knutna till Eurostat. SCB deltog under 2014 i cirka 100 EU-arbets-
grupper.  

Tabell 2. Antalet statistiska arbetsgrupper inom EU där personal från SCB 
deltar, efter statistikområde, 2014

Statistikområde Antal grupper med deltagande från SCB

Arbetsmarknad 4

Befolkning 7

Finansmarknad 5

Handel varor o tjänster 5

Informationssamhället 3

Jord- och Skogsbruk, Fiske    6

Levnadsförhållanden 4

Metod- och IT-utveckling 12

Miljö 10

Nationalräkenskaper 9

Näringsverksamhet 9

Priser och konsumtion 5

Regional statistik 2

Utbildning och forskning 9

Övergripande arbetsgrupper 11

Totalt SCB 101
Antalet statistiska arbetsgrupper inom EU där personal från SCB deltar efter statistikområde.  Om flera personer 
från SCB deltar i samma grupp räknas gruppen ändå bara en gång. Källa: insamlade uppgifter från avdelningarna.

4  SAM-Forum är ett extranät tillgängligt för samtliga statistikansvariga myndigheter samt för regeringskansliet.
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Tabell 3. Deltagande i statistiska arbetsgrupper. Uppdelat på organisation 
som arbetsgruppen tillhör respektive avdelning inom SCB, antal 2014

Avdelning/Organisation EU Övriga Totalt

Ekonomisk statistik 33 25 55

Regioner och miljö 20 18 36

Befolkning och välfärd 19 22 38

Nationalräkenskaper 10 12 22

Utveckling 3 6 9

Myndighetsledning och GD-stab 6 6 12

Process 3 6 8

IT 3 3 6

Kommunikation 1 7 8

Övriga avdelningar 4 6 10

Totalt SCB 102 111 213 

Övriga SAM 56 20 76

Totalt alla SAM 158 131 289
Förklaring till tabellen: Ibland deltar flera personer från samma avdelning/övriga SAM i samma grupp men då räk-
nas bara deltagandet en gång oberoende av hur många personer som deltar. När personer från olika avdelningar/
övriga SAM deltar i samma arbetsgrupp räknas detta för båda avdelningarna/övriga SAM, vilket förklarar varför 
SCB:s deltagande i EU:s arbetsgrupper är högre i tabell 3 än i tabell 2. 

Med kolumnen ”Övriga” avses FN, OECD och Norden.

Tabell 4. Deltagande i statistiska arbetsgrupper från SCB, uppdelat på kön 
och chef/handläggare, antal 2014

 CHEFER  HANDLÄGGARE
  Kvinnor Män Kvinnor  Män Totalt

EU 15 15 64 45 139

Övriga 35 24 39 45 143

Totalt 50 39 103 90 282
Förklaring till tabellen: I denna beräkning ingår samtliga personer på SCB som deltar i arbetsgrupper. Med övriga 
avses FN, OECD och Norden. Med chefer avses GD, avdelningschef och enhetschef (inte biträdande chefer).

Med raden ”Övriga” avses FN, OECD och Norden.

Annat internationellt samarbete
De nordiska statistikbyråerna har ett omfattande samarbete, bland annat i form av 
samverkan inom de närmare 50 kontaktnätverk som finns etablerade för samt-
liga statistikområden samt för vissa horisontella frågor. Generaldirektörerna i de 
nordiska länderna träffas också regelbundet, ofta i samband med EU-möten. Ett 
årligt nordiskt chefsstatistikermöte hålls i syfte att fördjupa sig i några utvalda, 
mer strategiska frågor. 

Årets möte mellan generaldirektörerna i de nordiska statistikbyråerna anordnades 
i Helsingfors. Huvudteman var bortfallsproblematiken samt hur rationaliserings-
vinster i utvecklingsarbetet kan realiseras. Vid mötet presenterades även slutrap-
porten från den nordiska arbetsgrupp som utrett möjligheterna att förenkla för 
nordiska forskningsprojekt att få tillgång till mikrodata från de nordiska statistik-
byråerna.
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SCB deltar aktivt i OECD:s statistiksamarbete, främst inom ramen för Committee 
on Statistics and Statistical Policy (CSSP), och dess arbetsgrupper, men också inom 
ramen för andra kommittéers arbete där statistik är framträdande. 

Vid CSSP:s möte i april diskuterades bland annat arbetet med att ta fram rådsre-
kommendationer för bra statistiska arbetssätt. Det har visat sig vara ett problem 
att det saknas tydliga rekommendationer för hur medlemsländernas nationella 
statistikproduktion ska regleras och organiseras, särskilt i samband med utvär-
deringar inför anslutning till OECD. FN:s Fundamental principles, som hittills 
använts, upplevs som för generella. Sverige välkomnade initiativet och menade att 
en uppsättning mer konkreta rekommendationer och riktlinjer för FN:s principer 
skulle vara värdefullt. I slutet av 2014 valdes SCB:s generaldirektör för andra året i 
rad in i CSSP:s byrå.

Inom ramen för FN:s statistiksamarbete har fokus även under 2014 legat på sta-
tistiksamfundets bidrag till arbetet med att formulera mål för global utveckling 
efter 2015. SCB har bidragit genom deltagande i den ”Friends of the chair”-grupp 
till Statistikkommissionen som bildades 2013. Gruppen har bland annat bidragit 
med underlag om mätningsfrågor till Open Working Group on Sustainable de-
velopment goals. Sverige har särskilt bidragit inom områdena hållbar ekonomi 
och hållbar konsumtion och produktion vilka bedömts som särskilt viktiga. SCB 
är en av de statistikmyndigheter i världen som kommit längst i arbetet med just 
miljöräkenskaper. 

Sverige var också medarrangör för ett seminarium om värdet av officiell statistik 
i samband med UN Conference of European Statisticians i april. SCB ställde sig 
positiva till ett internationellt samarbete i frågan kring att samla kunskap om vad 
en statistikbyrå bidrar till i samhället och olika sätt att kommunicera detta.

Även FN bedriver arbete kring modernisering av statistikproduktionen. Sverige 
har i detta sammanhang deltagit i flera av de aktiviteter som bedrivits inom ramen 
för UNECEs High-Level Group for the Modernisation of Statistical Production and 
Services (HLG). Under 2014 har HLG arbetar med den fortsatta utvecklingen av The 
Common Statistical Production Architecture (CSPA) där SCB bidragit i testning av 
principer och tillämplighet. Gruppen har också sponsrat ett antal internationella 
samarbetsprojekt som syftar till att öka förståelsen för hur Big Data och andra nya 
datakällor skulle kunna användas i produktionen av officiell statistik. Bland annat 
har en så kallad sandlådemiljö skapats där dataset och verktyg kan testas.

Tjänsteresor till utlandet
Under 2014 genomfördes 375 resor av SCB till möten inom EU, exklusive Norden. 
Drygt 100 arbetsresor gick till de nordiska länderna. Det totala antalet utlandsresor 
var 540 vilket är en minskning jämfört med året innan. På grund av ändrat upp-
följningsätt är dock inte antalet resor helt jämförbart med året innan. Utlandsresor 
inom ramen för SCB:s tjänsteexport är inte medräknade. 

I diagrammet och tabellerna nedan beskrivs utvecklingen av antalet utlandsresor 
de senaste tio åren, uppdelning av resorna på vart de går samt vem som åker.
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Diagram 1. Antal utlandsresor av SCB:s personal 2002 – 20145)
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Tabell 5. Antal utlandsresor av SCB:s personal uppdelat på resmål, 2014

Resmål Antal resor

EU-länder * 375

Nordiska länder 102

Övriga länder 63

Totalt 540 * 
* Exklusive nordiska länder.

Tabell 6. Antal utlandsresor av SCB:s personal uppdelat på kön och  
Chef/Handläggare, 2014

 Chefer Handläggare Totalt

Kvinnor 56 237 293

Män 40 207 247

Totalt 96 444 540 
Förklaring till tabellen: Med chefer avses GD, AC och EC (inte biträdande)

Diagram 2. Antal resor per statistikområde (15 områden med flest resor) 2014
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5 Då det administrativa systemet för hantering av resor inom SCB har lagts om både under 2011 och 2014 är anta-
let resor inte helt jämförbart över tiden. Från och med 2014 används elektroniska resebeslut som källa.
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Rättsakter med statistikrelevans 
beslutade under 2014
1. Kommissionens förordning (EU) nr 67/2014 av den 27 januari 2014 om till-

lämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om 
gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 
2015 års förteckning över sekundära målvariabler för deltagande i sociala och 
kulturella aktiviteter samt materiell fattigdom

2. Kommissionens förordning (EU) nr 68/2014 av den 27 januari 2014om ändring 
av förordning (EU) nr 141/2013 om tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och 
hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska 
hälsoenkäten (EHIS) med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska 
unionen

3. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 205/2014 av den 4 mars 
2014 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1260/2013 om europeisk befolknings-
statistik, vad gäller uppdelningen av uppgifter, tidsfrister och revideringar av 
uppgifter

4. Kommissionens förordning (EU) nr 220/2014 av den 7 mars 2014om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 479/2009 vad gäller hänvisningar till det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

5. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 228/2014 av den 10 mars 
2014om ändring av förordning (EG) nr 601/2006 om tillämpning av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik 
över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska di-
rektinvesteringar, vad gäller formatet och förfarandet för uppgiftsöverföringen

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 378/2014 av den 3 april 2014 
om ändring av förordning (EG) nr 1166/2008 vad gäller finansieringsramen för 
perioden 2014–2018

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 538/2014 av den 16 april 
2014 om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräken-
skaper

8. Kommissionens förordning (EU) nr 431/2014 av den 24 april 2014 om ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energista-
tistik, vad gäller genomförandet av årsstatistiken över hushållens energiför-
brukning

9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 439/2014 av den 29 april 
2014 om ändring av förordning (EG) nr 250/2009 om tillämpning av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över före-
tagsstrukturer, vad gäller variabeldefinitionerna och det tekniska formatet för 
dataöverföringen
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10. Kommissionens förordning (EU) nr 446/2014 av den 2 maj 2014 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över 
företagsstrukturer samt kommissionens förordningar (EG) nr 251/2009 och 
(EU) nr 275/2010, vad gäller de dataserier som ska tas fram och kriterierna för 
kvalitetskontroll av statistik över företagsstrukturer

11. Kommissionens beslut av den 5 maj 2014 om utnämning av åtta ledamöter i 
europeiska rådgivande kommittén för statistik 2014/C 138/02

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 545/2014 av den 15 maj 2014 
om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska 
urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 659/2014 av den 15 maj 
2014 om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över 
varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade 
befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande 
av vissa åtgärder, tullmyndighetens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av 
konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statis-
tiskt värde

14. Kommissionens förordning (EU) nr 715/2014 av den 26 juni 2014 om ändring 
av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 
om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om pro-
duktionsmetoder inom jordbruket vad gäller förteckningen över de variabler 
som ska samlas in i 2016 års undersökning om jordbrukets struktur

15. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2014 av den 26 juni 2014 
om standarden för utväxling av de data som måste lämnas in enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska 
national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

16. Kommissionens förordning (EU) nr 842/2014 av den 4 juli 2014 om upprät-
tande av 2014 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med 
rådets förordning (EEG) nr 3924/91

17. Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om änd-
ring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territori-
ella enheter (Nuts)

18. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 887/2014 av den 14 augusti 
2014 om det tekniska formatet för överföring av europeisk statistik över vinod-
lingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011

19. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1397/2014 av den 22 oktober 
2014 om ändring av förordning (EU) nr 318/2013 om antagande av program-
met med ad hoc-moduler för åren 2016–2018 för den arbetskraftsundersökning 
som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 577/98

20. Kommissionens förordning (EU) nr 1153/2014 av den 29 oktober 2014 om änd-
ring av förordning (EG) nr 198/2006 vad gäller de uppgifter som ska samlas in 
samt kraven på urval, precision och kvalitet



18 Statistiska centralbyrån

Bilaga 1 Internationell verksamhetsberättelse 2014

21. Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2014 av den 29 oktober 2014 om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 om fast-
ställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) 
och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93

22. Kommissionens förordning (EU) nr 1175/2014 av den 30 oktober 2014 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 
om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lä-
rande vad gäller statistik över vuxnas deltagande i livslångt lärande, samt om 
upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 823/2010

23. Kommissionens förordning (EU) nr 1196/2014 av den 30 oktober 2014 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 
om gemenskapsstatistik om informationssamhället

24. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1264/2014 av den 26 no-
vember 2014 om ändring av förordning (EU) nr 408/2011 om tillämpning av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om 
bekämpningsmedel vad gäller överföringsformatet

25. Rådets beslut av den 12 juni 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Euro-
peiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén avseende en ändring 
av protokoll 30 till EES-avtalet, om särskilda bestämmelser om organisation av 
samarbetet på statistikens område
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SCB:s internationella strategier 
Beslutade 2005, reviderade 2012

Generellt är målet för det internationella statistiska samarbetet att öka tillgången 
till harmoniserad och jämförbar internationell statistik av hög kvalitet, påverka 
de beslut som fattas och som berör Sverige och därvid tillvarata möjligheter att 
förstärka och effektivisera det internationella statistiksystemet samt att lära av 
varandra. Följande områden är prioriterade i SCB:s internationella verksamhet.

1) SCB:s målsättning i EU-arbetet är att aktivt bidra till utveckling och harmonisering 
av europeisk statistik. EU är fortsatt den viktigaste arenan för SCB:s internationella 
engagemang. SCB ska engagera sig i utvecklingsarbete, särskilt sådant arbete som 
finansieras genom bidrag (grants) och uppdrag från EU. Det är viktigt att arbeta 
för en förstärkning av Eurostats position inom kommissionen, men SCB bör agera 
både kritiskt och konstruktivt i relation till Eurostat. SCB bör också bidra till en 
ökad trovärdighet för det europeiska statistiksystemet ESS. Detta innebär bl.a. att 
lyfta fram statistikens professionella oberoende och kraven på hög kvalitet inom 
och bättre tillgänglighet till europeisk statistik. Vidare ska SCB verka för minskade 
kostnader för uppgiftslämnare och ökat kostnadsmedvetande i EU:s statistikarbe-
te. SCB kommer även framgent att ta initiativ till neddragningar och förenklingar 
(s.k. negativa prioriteringar) avseende den europeiska statistiken för att skapa 
utrymme för nödvändiga förändringar. 

2) SCB fortsätter att bidra till utvecklingen av det internationella statistiska sam-
fundet genom tjänsteexport (internationellt konsultarbete). Målet för tjänsteex-
porten är att förstärka de nationella statistiska systemen i utvecklingsländer och 
övergångsekonomier samt att bidra till ökat kunnande vid SCB och till verkets 
internationella renommé.  SCB:s tjänsteexport ska också bidra till en rättvis och 
hållbar utveckling i världen i enlighet med Sveriges politik för global utveckling.6)

3) För ett effektivt utnyttjande av nationella och internationella resurser är det av 
största vikt att de internationella organisationer som är aktiva inom statistiken 
samordnar sitt arbete. SCB ska därför stötta ökat samarbete mellan ESS, OECD, FN och 
andra internationella organisationer. Särskilt prioriterat är samordning av definitioner, 
rapporteringskrav samt metadata och dokumentationssystem hos internationella 
organisationer. Ett aktivt deltagande i nordiskt statistiskt samarbete förblir viktigt för 
SCB. Detta samarbete innebär effektivt erfarenhetsutbyte genom nätverk, semina-
rier och gemensamma projekt och sker på alla nivåer. 

4) Samhällets ökande internationalisering ställer stora krav på statistiken. Genom 
harmonisering av metoder för statistikproduktion och statistiken ska SCB agera 
för att internationella jämförelser av statistik underlättas. SCB ska också öka inslaget 
av internationella jämförelser i den egna publiceringen för att tillgodose nationella 
och internationella användares behov. Omfattningen av innehållet på SCB:s eng-
elskspråkiga webbplats ska utökas.

6  SCBs strategi för tjänsteexporten har uppdaterats och fastställts i GD beslut 2013/1653.
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5) SCB ska agera för att internationella organisationer gör officiell statistik tillgänglig 
gratis för användarna. Internet bör vara den primära kanalen för spridning av sådan 
statistik. SCB ska delta i det internationella samarbetet kring att ge forskningen 
tillgång till data på ett effektivt och ekonomiskt sätt, med bibehållen säkerhet och 
sekretess. 

6) Systematiskt kvalitetsarbete har länge varit ett prioriterat område för SCB, såväl 
nationellt som internationellt. Hög kvalitet i verksamheten och i processerna är en 
förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande och därigenom för att långsiktigt 
hålla en hög kvalitet i statistiken. SCB ska fortsätta att driva dessa frågor i ett inter-
nationellt sammanhang. 

7) Tillsammans med andra statistikbyråer med en stark tradition av att använda 
administrativa register i statistikproduktionen ska SCB framhålla betydelsen av 
detta i det internationella samarbetet och agera för att hänsyn tas till detta i det 
internationella harmoniseringsarbetet. 

8) SCB ska verka för en uppsnabbning av den europeiska kortperiodiska statistiken, 
utan att detta innebär försämringar av statistikens kvalitet. Denna statistik är viktig 
för analytiker på europeisk- och nationell nivå och för aktörer på de finansiella 
marknaderna. Även om klara framsteg redan uppnåtts, kommer ett systematiskt 
förbättringsarbete att behövas även framgent.

9) SCB har rönt internationellt erkännande för arbetet med att föra in jämställdhets-
aspekten i statistiken. Myndigheten eftersträvar att ha en ledande position på detta 
område, som också är ett svenskt profilområde i andra sammanhang. SCB ska 
fortsätta driva denna fråga inom alla relevanta statistikområden. 

10) Hållbar utveckling är en politiskt prioriterad fråga där SCB intar en aktiv roll. 
Precis som jämställdhetsfrågan berör detta en stor del av statistiken och förutsät-
ter samordning mellan olika statistikgrenar. SCB ska eftersträva en ledande roll på 
detta område i internationella sammanhang.  





 
SCB:s uppgift
n Utveckla, framställa och sprida statlig  

statistik

n	 Samordna överlämnandet av statistiska 
uppgifter till internationella organisationer

n		Samordna det statliga statistiksystemet

All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Statistikservice: tfn 08-506 948 01

All official statistics can be found at: www.scb.se

Statistics Service, phone +46 8 506 948 01
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