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Vision

Tillförlitlig statistik och tillförlitligt 
informationsmaterial till nytta 
för samhället och som stöd för 
beslutsfattandet
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Uppgift

–Vi producerar central samhällelig statistik och 
datamaterial på ett högklassigt och effektivt sätt 
och med iakttagande av datasekretessen. 

–Uppgifterna och statistiken svarar på 
samhällets, beslutsfattarnas och medborgarnas 
informationsbehov och beslutsfattande. 

–Uppgifterna är tillgängliga för alla samtidigt och 
på ett tydligt sätt. 

–Statistikarbetet baserar sig på samarbete, 
iakttagande av statistiketiska principer, 
säkerställande av uppgifternas kvalitet och 
täckning samt produktion av mervärde för 
informationsanvändarna.
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Strategiska utvecklingsmål

A. Lyfta fram statistikens värde 
och betydelse i samhället

B. Främja användningen av 
information

C. Dra nytta av och fördjupa 
partnerskap

D. Kvalitetssäkring
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A. Lyfta fram statistikens värde och 
betydelse i samhället  
– Vi påskyndar produktionen av information och statistik

– Vi kombinerar datakällor för att beskriva och 
analysera fenomen och utmanande helheter

– Vi informerar tillsammans om statistik och uppgifter

– Vi ingriper i felaktig användning av information och 
förebygger spridning av falsk nyhetsrapportering.

– Vi utvecklar och moderniserar statistikproduktionen

– Vi främjar förmågan att läsa statistik och dataförmåga

– Vi säkerställer långsiktig förvaring av uppgifter
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B. Främja användningen av 
information 
–Vi utvecklar distributionen av information och 

utnyttjar olika kanaler och sätt att presentera 
uppgifter i kommunikationen 

–Vi ökar statistikens synlighet i sociala medier 
och deltar mer aktivt i den samhälleliga 
diskussionen 

–Vi ökar distributionen av öppna data och 
öppnar offentliga datalager

–Vi satsar på dataarkitektur, beskrivning av 
uppgifter och på sökbarhet
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C. Dra nytta av och fördjupa 
partnerskap

–Vi fortsätter samarbetet med 
informationsproducenter, experter och 
registermyndigheter.

–Vi främjar partnerskap vid utnyttjande av 
dataanalys och maskininlärning

–Vi förstärker den tväradministrativa 
försökskulturen 

–Vi skapar nya partnerskap för att utnyttja nya 
datakällor.  

–Vi involverar kunder och media i planering och 
definiering av nya informationsprodukter

–Vi medverkar i det internationella arbetet med 
utvecklingen av statistik
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D. Kvalitetssäkring
–Vi utvecklar de gemensamma kvalitets- och 

metodanvisningarna för statistikekosystemet. 

–Vi deltar i samarbetet med registermyndigheterna 
och i utarbetningen av kvalitetsanvisningar 

–Vi tar i bruk en enhetlig kvalitetsrapportering och 
kvalitetsbeskrivningar.

–Vi utvärderar kvaliteten på produktionen med hjälp 
av auditeringar och utvärderingar av 
statistikproduktionen

–Vi deltar i och stöder peer review av EU:s riktlinjer.

–Vi satsar på utveckling av kompetensen hos 
statistikexperter
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