
SCB:S UPPDRAG BESTÅR bland annat 
av att utveckla, framställa och 
sprida statlig statistik. Arbetet 
används som underlag för beslut 
på flera nivåer i samhället.

– Statistik används för att 
beskriva verkligheten. Det är en 
viktig del av ett demokratiskt  
samhälle, säger Pernilla Trägårdh.

En del av SCB:s verksamhet ut-
görs även av internationellt sam-
arbete. Syftet med det internatio-
nella samarbetet är att förstärka 
det internationella statistiksyste-
met, öka tillgången till harmonise-
rad och jämförbar internationell 
statistik av hög kvalitet, samt att 
bidra med myndighetens kompe-
tens och kunnande.

– SCB har arbetat med att bygga 
upp statistikmyndigheter i andra 
länder i mer än 40 år och efterfrå-
gan är hög på myndighetens kom-
petens. Vi deltar också i många 
internationella sammanhang 
för att utveckla standards och 
ramverk för statistik, bland annat 
inom EU och FN, berättar Pernilla 
Trägårdh. 

I DAGSLÄGET ÄR det tio stora 
projektsamarbeten som är igång, 
finansierade med svenska bi-
ståndsmedel genom Sida. I Kenya 
har SCB två stationerade medar-
betare och myndigheten arbetar 
bland annat med att förbättra 
hushållsundersökningen för att 
kunna mäta fattigdomen i landet. 

ETT ANNAT EXEMPEL är Moldavien 
där SCB bidrar till att utveckla 
landets utrikeshandelsstatistik. 

– I många av världens fattiga 
länder har man stora utmaningar 
inom statistik. Det handlar både 
om tekniskt kunnande och finan-
siella resurser. För att demokratin 
ska utvecklas och demokratiska 
arbetsformer stärkas behöver 
politiker och andra beslutsfattare 
basera sina ställningstaganden 
på oberoende, tillförlitlig statistik 
från ett lands statistikmyndighet. 
Att stärka och utveckla statis-
tikinstitutioner i låg- och med-
elinkomstländer är därmed en 
viktig del av det svenska biståndet, 
konstaterar Pernilla Trägårdh.

DET ROLIGA MED att arbeta på SCB 
är enligt Pernilla Trägårdh att hon 
får möjlighet att arbeta med något 
som är viktigt för samhällsut-
vecklingen också utanför Sveriges 
gränser. 

– Vi märker att vi kan göra 
skillnad vilket är väldigt tillfreds-
ställande. Vi har ett viktigt demo-
kratiuppdrag och kan vara med 
och utveckla länder till det bättre. 
När vi arbetar med att utveckla 
statistisk kapacitet i ett land gör vi 
det i partnerskap och med långsik-
tigt fokus. Att bygga upp ett viktigt 
område som miljöstatistik i ett 
land där man i princip inte har nå-
gon sådan statistik i dagsläget, tar 
tid. Det finns inga ”quick fixes” när 
man arbetar med att bygga statlig 
kapacitet i länder med knappa 
resurser. Det är när man jobbar 
tillsammans med gemensamt satta 
mål över flera år som resultatet 
blir som bäst, säger hon.

AVSLUTNINGSVIS TAR PERNILLA 
Trägårdh upp ett exempel på ett 
långsiktigt partnerskap med statis-
tikmyndigheten i Burkina Faso. 

Här har SCB bland annat bidra-
git till att landet nu kan producera 
och leverera information om 
växthusgaser i enlighet med inter-
nationella miljökonventioner och 
jämställdhetsstatistik för att bättre 
kunna bedriva en politik som gyn-
nar både kvinnor och män.

– Det internationella engage-
manget är stort på SCB och många 
kunniga medarbetare arbetar med 
att bistå kollegor i andra delar av 
världen. Det bidrar också till nya 
perspektiv på det viktiga sam-
hällsuppdrag vi har här hemma, 
avslutar Pernilla Trägårdh. a
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SCB bidrar med att bygga upp och stärka andra länders statistiksystem som en del i arbetet med demokratiut-
veckling. – I många av världens fattiga länder har man stora utmaningar inom statistik, säger Pernilla Trägårdh.

”SCB har ett viktigt 
demokratiuppdrag”

Statistiska centralbyrån (SCB) producerar inte bara statistik för beslutsunderlag 
i Sverige. Myndigheten har även en viktig roll i den svenska biståndspolitiken. 

– Vi märker att vi kan göra skillnad i andra länder, säger Pernilla Trägårdh,
chef på avdelningen för SCB:s internationella arbete. 

T E X T  C H R I S T I A N  A L B I N S S O N  F O T O  P R E S S

P E R N I L L A  T R Ä G Å R D H :

STATISTISKA CENTRALBYRÅN I KORTHET

Utvecklar och sprider statlig statistik
På SCB arbetar ungefär 1 400 anställda fördelade på två orter, Stockholm och Örebro, samt intervjuare base
rade i hela landet. Uppdraget består konkret av att utveckla, framställa och sprida statlig statistik, samordna 
överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer och även samordna det statliga stati
stiksystemet i Sverige. Verksamheten drivs i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men 
SCB har även kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. Läs mer på: www.scb.se
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