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Officiell statistik och kriterier för tillräcklig kvalitet
(Dnr 2004/1456)
Högskoleverket har tagit del av förslagen i rubricerade remiss och lämnar här våra
synpunkter.
När det gäller officiell statistik på högskolans områden så bygger den
huvudsakligen på register över totalpopulationer som förs av SCB: Universitetsoch högskoleregistret samt register som håller uppgifter om högskolans personal.
1. Tillräcklig kvalitet
Högskoleverket har inget att invända mot den föreslagna formuleringen.
Vi håller med om att det är viktig att värdera statistikbehov och att
tillgodose tunga användarönskemål.
2. Kriterier och indikatorer
Vi tycker att det är självklart att lagar, förordningar och föreskrifter följs.
När det gäller användarkontakter instämmer vi i uppfattningen att
användarna har en central roll i fråga om statistikens kvalitet. Vi vill
emellertid betona följande:
•

Allmänheten är en stor användargrupp med skiftande behov av
statistik. Det är inte alltid lätt att fånga de viktigaste
användningsområdena eller framtida behov. När allmänheten
vänder sig till en myndighet har vi inte rätt att fråga varför de
efterfrågar vissa uppgifter.

•

De tunga användarnas långsiktiga behov ska väga tungt. Det finns
tillfälliga användare som har mycket kortsiktiga behov. Det är inte
rimligt att ändra utformningen av statistiken eller statistikens
egenskaper utan att det finns tungt vägande skäl för det. Vi anser
att uppgiftslämnandet utgör en av de viktigaste restriktionerna,
som andra överväganden inte bör påverka.

•

För uppföljning av statistikens kvalitet förordas en uppföljning
med de viktigaste användarna. Det är naturligtvis viktigt att fånga
upp hur väl användarnas behov tillgodoses, men det är inte alltid
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realistiskt att involvera användarna i diskussioner om statistikens
kvalitet på en djupare detaljnivånivå. Många statistikanvändare
saknar både intresse för och kompetens i hur statistik produceras.
•

Att möjligheten att använda befintliga data har undersökts före
direktinsamling är ett mycket viktig kriterium, som ligger i linje
med vår uppfattning om uppgiftslämnade (se ovan).

•

Vi är tveksamma till alltför omfattande postenkäter, intervjuer och
dylikt för att skatta tidsåtgång och kostnader för uppgiftslämnarna
– därför att det ökar uppgiftslämnarbördan.

•

’Beskrivning och bedömning av modellantagande’ förefaller ligga
inom statistikmetodområdet och ökar knappast utan vidare
användarnas förståelse för statistikens tillförlitlighet och innebörd.

3. Fortsatt arbete
Vi är positiva till att arbetet med kvalitetskriterier fortsätter. Vi vill dock
betona vikten av att kriterier och indikatorer är enkla. De får inte öka
administrationen vid SAM eller komplicera framställningen av officiell
statistik.
Detta ärende har avgjorts av universitetskansler Sigbrit Franke i närvaro av
avdelningschef Ann-Caroline Nordström.
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