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Avdelning 
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Annika Haglund 
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annika.haglund@uka.se 

Kvalitetspolicy för arbetet med officiell statistik på 
analysavdelningen 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är enligt förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken ansvarig för statistik om högskoleväsendet i Sverige. Enligt UKÄ:s 
arbetsordning har analysavdelningen i uppgift att ansvara för den officiella statistiken. 
 
Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och 
forskning.1 Syftet med UKÄs statistik över högskoleutbildning är att bidra till en allsidig 
statistisk belysning av högskolesektorn som bland annat kan utgöra underlag för 
planering, uppföljning, utvärdering och forskning som berör högre utbildning. 
 
Universitetskanslersämbetet ska vara en trovärdig och oberoende aktör, vars officiella 
statistik är objektiv, relevant och allmänt tillgänglig.  
 
Vi ska utföra vårt uppdrag med hög kvalitet, samtidigt som vi använder både våra egna 
och andras resurser effektivt.  

Kvalitetskriterier 
De viktigaste kvalitetsaspekterna i våra statistikprodukter är relevans, noggrannhet, 
aktualitet, punktlighet, tillgänglighet och tydlighet, jämförbarhet och samstämmighet.2 
 
Sveriges och EU:s lagar, förordningar och mål ligger till grund för verksamheten. 

Kvalitetspolicy för statistikverksamheten 
Kvalitet är alla medarbetares ansvar och kvalitetskriterierna är styrande för 
statistikverksamheten. 
  

• Statistikansvariga medarbetare har ett speciellt ansvar för kvaliteten inom sitt 
statistikområde. 

• Statistiken ska anpassas efter användarnas behov 
• Vi har anvisningar för sekretess avseende statistik vid UKÄ:s analysavdelning3  
• Vi ska uppmuntra alla medarbetare och användare av statistiken att föreslå 

förbättringar 
• Vi ska använda våra resurser på ett effektivt sätt 

                                                   
1 Lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
2  Lagen (2001:99) om den officiella statistiken. 
3 http://www.uka.se/download/18.7391c377159bc0155b839/1487841865484/sekretess-avseende-
statistik.pdf 
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Vi kan alltid bli bättre. Vi utvecklar den officiella statistiken genom att analysera den och 
genom dialog med användare. Vi hämtar också inspiration till egen utveckling genom att 
jämföra oss med andra. 

Beslut  
Beslut om att fastställa kvalitetspolicyn har tagits av avdelningschefen Annika Pontén 
efter föredragning av utredaren Annika Haglund.  
 
Biträdande avdelningschefen Niklas Karlsson och utredaren Ingrid Pettersson har deltagit 
i beredningen av ärendet. 
 
 
 
Annika Pontén 
Avdelningschef 
 
 
   Annika Haglund 
   Utredare 
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