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Yttrande över remiss från Statistiska centralbyrån 
angående Riktlinjer för vad som är officiell statistik (dnr. 
2018/250) 

Sammanfattning 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är positivt till de nya riktlinjerna då vi tror att 
de kommer att stärka statusen för den officiella statistiken och att de tillsammans 
med andra åtgärder kommer att stärka Sveriges officiella statistik. 

Genom att synliggöra loggan för Sveriges officiella statistik, SOS, och genomföra 
en gemensam mediakampanj kan kunskapen om den officiella statistiken spridas. 

En övergångsperiod till de nya riktlinjerna krävs för att de statistikansvariga 
myndigheterna; SAM, ska hinna med omställningen på ett tillfredställande sätt. 

 

Generella synpunkter 
SLU är positivt till de nya riktlinjerna då vi tror att de kommer att stärka statusen 
för den officiella statistiken. Förtroendet för myndighetsstatistik är generellt högt i 
Sverige och detta tror vi till stor del beror på att Sverige har ett starkt 
statistiksystem vars grundstomme är den officiella statistiken. Det är därför av 
största vikt att en utveckling i riktning mot att den officiella statistiken tappar status 
– dels på SAM och i förlängningen hos användarna- förebyggs. 

SLU anser att de nya riktlinjerna är ett steg i rätt riktning men inte tillräckliga för 
att stärka statusen för den officiella statistiken. Nya publiceringsformer innebär 
utmaningar när det t.ex. gäller uppmärkning av den officiella statistiken. Exempel 
på en konkret åtgärd skulle vara att möjliggöra användning av SOS-loggan i Px-
Web1. En helt annan typ av åtgärd är att de statistikansvariga myndigheterna går 
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ihop och anordnar en mediakampanj för att sprida kunskap om den officiella 
statistiken. 

Beträffande de omställningsresurser som kommer att krävas bedömer vi att 
konsekvenserna av de nya riktlinjerna kommer att vara marginella för SLU. En stor 
del av den statistik som publiceras är idag officiell. SOS-loggan används i så stor 
omfattning som tekniskt är möjligt. SLU anser dock att en övergångsperiod till de 
nya riktlinjerna krävs för att SAM med större omställningsarbete framför sig ska 
hinna med detta på tillfredställande sätt. Övergångsperiodens längd bestäms med 
vägledning av redan utförd konsekvensbeskrivning och denna remiss. 

 
1Px-Web är ett webbverktyg som används av många statistikansvariga myndigheter till att 
förmedla statistisk information. 

Specifika synpunkter 
SLU tycker att riktlinjerna behöver förtydligas på några punkter: 

• Inledningen till Riktlinjer för vad som är officiell statistik: ”De tre 
punkterna i riktlinjerna utgår från statistiklagen och statistikförordningen. 
De ska endast tillämpas på statistik som uppfyller kraven i dessa 
författningar; statistik som inte uppfyller kraven kan inte vara officiell.” 
Förtydliga detta ytterligare så att det verkligen framgår att riktlinjerna 
endast ska tillämpas på SAM:s befintliga (eller nya) 
statistikområden/statistikprodukter. Naturligtvis är det önskvärt att övrig 
statlig statistik hos SAM som kanske redan uppfyller eller kan förändras så 
den uppfyller lag och förordning kan lyftas in som officiell, men det får 
inte uppfattas som att SAM:s övriga statistik i grundläget ska bli officiell. 

• Ordet ”framställer” som används i punkt A och B kan tolkas på olika sätt. 
En tolkning som kan göras är att olika former av i 
statistikproduktionsprocessen mellanlagrad statistik (t.ex. i en 
produktionsdatabas) är att anse som ”framställd”. SLU anser att ordet 
”framställd” ska bytas ut mot ”framställer och slutligen publicerar”. 

• Punkt (iii) om att skäl ska ges för varför statistik som inte hör till SAM:s 
statistikområde inte är officiell. Detta hänger inte ihop med inledningen till 
riktlinjerna, dvs. att riktlinjerna endast ska tillämpas på statistik som 
uppfyller kraven i statistiklagen och statistikförordningen. Det kommer att 
vara ogörligt för en SAM och speciellt SAM med stor och utspridd 
statistikförmedling att kräva att det i alla lägen ska anges skäl till att det 
inte är fråga om officiell statistik. I princip alla SAM har också en officiell 
webbplats där de publicerar den officiella statistiken. SLU anser att det 
räcker att skäl anges på denna officiella webbplats och på webbsidor i 
direkt anslutning till denna. 
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Beslut om detta yttrande har på uppdrag av rektor fattats av dekan Göran Ståhl vid 
fakulteten för skogsvetenskap efter föredragning av remisskoordinator Fredrika 
von Sydow. Innehållet har utarbetats av projektledare Per Nilsson och 
forskningsledare Jonas Fridman vid institutionen för skoglig resurshushållning. 

 

 

  

  

 
Dekan Göran Ståhl 

   Remisskoordinator Fredrika von Sydow 
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