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Revideringspolicy 
En revidering innebär att ett tidigare redovisat statistikvärde ändras.  

Revideringspolicyn gäller för statistik som SCB har ansvaret för och 

syftar till att tydliggöra för användarna hur SCB arbetar med, och 

informerar om, revideringar. Såväl planerade som oplanerade 

revideringar analyseras fortlöpande i förbättringssyfte. 

Tre kategorier av revideringar av statistikvärden 

A. Löpande revideringar (planerade och återkommande) 

SCB redovisar preliminär statistik för att tillmötesgå behov av mer 

aktuell statistik. Den preliminära statistiken revideras en eller flera 

gånger med mer komplett information. Den sista planerade 

revideringen resulterar i slutlig statistik.  

För varje berörd statistikprodukt ges förhandsinformation till an-

vändarna om antalet planerade revideringar och tidpunkter för dessa. 

SCB anger alltid om statistiken är preliminär eller slutlig. Till stöd för 

användarna ger kvalitetsdeklarationen information om hur stora 

tidigare löpande revideringar har varit. 

B. Revideringar på grund av ändringar i metoder eller definitioner 

(planerade och av engångskaraktär) 

Nya metoder för statistik med oförändrat innehåll, t.ex. genom en ny 

datakälla eller datainsamlingsmetod, kan ha en systematisk påverkan 

på statistikvärdena. Begrepp, definitioner eller klassifikationer kan 

behöva ändras för att  innehållet bättre ska belysa sakproblemen. Vid 

behov, och om möjligt, görs revideringar av den tidigare slutliga 

statistiken för att få sammanhängande tidsserier. 

För varje berörd statistikprodukt ges förhandsinformation till an-

vändarna så tidigt som möjligt för att förklara varför, hur och när 

en revidering kommer att göras. SCB beskriver även om och när bakåt-

räkningar kommer att göras. Till stöd för användarna redogör kvalitets-

deklarationen för den reviderade statistiken. 

C. Korrigeringar (oplanerade revideringar) 

Vid enstaka tillfällen finns behov av att korrigera statistikvärden i 

preliminär eller slutlig statistik som en följd av felaktigheter eller ny 

information. Konsekvenserna för statistikanvändningen avgör om och 

när – snarast eller i samband med en ordinarie redovisning – en 

korrigering ska göras. Vid upptäckt av fel eller information utöver 

rutinerna utvärderar SCB utan dröjsmål korrigeringsbehovet utifrån 

statistikens dignitet och felets betydelse för användarna. Korrigeringar 

presenteras på ett tydligt och lättillgängligt sätt, där även anledningen 

till korrigeringarna framgår med beaktande av statistiksekretessen. 


