
Vi beskriver Sverige!

Aktuell och 
användbar 
statistik

Lätt att hitta rätt Smart och säker 
datafångst

Vi gör det bättre tillsammans



Aktuell och 
användbar statistik

• Den officiella statistiken berättar om 
Sverige och bidrar till utvecklingen av 
samhället genom att vara objektiv och 
relevant, vilket gynnar medborgarna.

• Statistiken går att förstå och lita på 
och medger jämförelser över tid, mellan 
grupper och återspeglar regionala 
förhållanden. 

• Statistiken är aktuell och finns på 
utsatt tid. 



Aktuell och 
användbar statistik

• Statistiken kan användas som underlag 
för att belysa perspektiv som jämlikhet, 
jämställdhet och hållbarhet.

• Vi har dialog med den officiella 
statistikens användare för att 
statistikens innehåll ska ge goda 
möjligheter att följa samhällets 
utveckling. 

• Vi sätter siffrorna i ett sammanhang, 
ger stöd till tolkning och arbetar för att 
statistik ska kunna samanvändas.



Lätt att hitta rätt

• Den officiella statistiken är lätt att hitta, 
använda och ladda ner. 

• Genom att publicera så mycket som 
möjligt av den officiella statistiken som 
öppna data går den lätt att förädla 
vidare. 

• Vi ökar nyttan med den officiella 
statistiken genom att visualisera, 
fördjupa och förklara statistiken för 
både vana och ovana användare.



Lätt att hitta rätt

• Vi har en väl fungerande service för 
statistik och mikrodata, om den 
officiella statistiken inte räcker till.

• Mikrodata tillgängliggörs efter prövning 
smidigt och säkert för forsknings- och 
statistikändamål.



Smart och säker 
datafångst

• Vi har tillsammans med offentliga och 
privata dataägare etablerat en nationell 
övergripande arkitektur för en säker, 
effektiv och kvalitetssäkrad datatill-
gång för den officiella statistiken. 

• Den möjliggör att vi bara begär in en 
uppgift en gång från företag och 
organisationer

• Vi utvecklar successivt arkitekturen att 
omfatta allt fler datakällor.



Smart och säker 
datafångst

• Vi kan dela data mellan SAM effektivt, 
kostnadsfritt och säkert. 

• Direktinsamling sker i sista hand. 
• Vi använder tekniker som kan hantera 

insamling på nya sätt och från flera 
källor. 



Vi gör det bättre 
tillsammans
• Det svenska statistiksystemet stärks 

och utvecklas i samverkan mellan alla 
statistikansvariga myndigheter. 

• Vi delar metoder, verktyg och processer 
för att säkra en kostnadseffektiv 
officiell statistik av god kvalitet. 

• Vi utnyttjar nationell och internationell 
utveckling för att gemensamt förbättra 
den officiella statistiken. 

• Vi gör kontinuerligt analyser av hur 
systemet för den officiella statistiken 
kan förbättras och går vid behov fram 
till regeringen med förslag.


