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Departementspromemorian Reglering av 
mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2) 
 

1 Sammanfattning 
Statistiska centralbyrån, SCB, ställer sig positiv till den föreslagna 
regleringen av Fasit. SCB anser att författningsförslaget ger ett 
välkommet förtydligande av det rättsliga stödet för Fasit. Förslaget 
innebär dock en begränsning av möjligheterna för nya användare 
att få tillgång till Fasit, vilket SCB ställer sig tveksam till. 

 

2 Synpunkter 
Enligt lagförslagets 9 § ska urvalet på begäran få lämnas ut till 
Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen samt Regeringskansliet 
och andra myndigheter under regeringen. Regeringen föreslås vidare 
få meddela föreskrifter om att urvalet får lämnas ut till andra än 
dessa. Enligt 2 § förordningsförslaget ska utlämnande enligt ovan 
nämnd paragraf även få ske till användare vid Sveriges Kommuner 
och Landsting och de centrala arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationerna. 
 
SCB stödjer förvisso förslaget att det i lagen och förordningen 
anges vilka organisationer som har rätt att använda Fasit. I och 
med detta tydliggörs bl.a. att dessa organisationer har rätt att 
behandla de känsliga personuppgifter som finns i Fasit. Däremot 
anser SCB att förordningsförslaget bör formuleras så att SCB ges 
rätt att avgöra vilka organisationer som därutöver, efter sedvanlig 
utlämnandeprövning, ska ges tillgång till Fasit. SCB ser tre skäl till 
detta: 

1) Det gängse förfaringsättet är att ansvarig myndighet, SCB, har 
ansvar för att bedöma vilka enskilda som får ta del av data. 
SCB hanterar idag en mängd utlämnandeprövningar av 
mikrodata och ser ingen anledning att Fasit ska hanteras 
annorlunda. 
 

2) Att i författningen begränsa vilka organisationer som ges 
tillgång till Fasit riskerar att försvåra för nya användare att få 
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tillgång till modellen då det skulle krävas en 
förordningsändring för varje ny användare. Förslaget innebär 
även att några organisationer som nu är användare, inte 
skulle kunna ta del av Fasit i framtiden. 

 
3) Fasit består av två delar, dels databaser med mikrodata och 

dels beräkningsmodellen där regelverken för de olika skatte-, 
avgifts- och transfereringsområdena finns programmerade. 
Databaserna är sammansatta av data från en mängd olika 
källor, ofta andra källor på SCB. Begränsningen skulle därmed 
kunna leda till SCB kan lämna ut data som motsvarar Fasit:s 
databaser, efter myndighetens utlämnandeprövning, men 
SCB får inte lämna ut själva regelverken för beräkningar. 
Effekten blir således att enskilda organisationer kan få tillgång 
till data, men begränsas i sin möjlighet till analys. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, bitr. 
avdelningschef Mattias Björling, t.f. chefsjurist Joachim Angermund, 
samt enhetschef Per Andreasson, föredragande. 

 
SCB, Statistiska centralbyrån 
 
 
 
Joakim Stymne 
 
 
  Per Andreasson 
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