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Riktlinjer för att tillgängliggöra Sveriges officiella statistik 

(Dnr A2021/2485) 

Pensionsmyndigheten instämmer i huvudsak i förslaget om riktlinjer för att 

tillgängliggöra Sveriges officiella statistik. Pensionsmyndigheten lämnar dock 

följande synpunkter på förslaget. 

Märkning av officiell statistik  

I genomförandeplanen anges att ”officiell statistik ska förses med logotypen för 

Sveriges officiella statistik eller i löptext med texten Sveriges officiella statistik”. I 

riktlinjen är detta däremot inte lika tydligt angivet utan där står enbart att texten eller 

logotypen ska finnas. Pensionsmyndigheten föreslår att det även i riktlinjen görs 

tydligt att Sveriges officiella statistik ska ingå i löptext när loggan inte är lämplig att 

använda.  

Hittbarhet 

Under första punkten under hittbarhet anges att myndigheterna ska erbjuda ett tydligt 

och enkelt sätt att nå statistiksidorna och sedan förslag på hur detta kan göras. I de 

grafiska riktlinjerna står dock att ”Logotypen ska placeras på en permanent plats på 

myndighetens startsida”. Detta är en mycket snävare tolkning än hur det är formulerat 

i riktlinjerna. 

Pensionsmyndigheten anser att det bör vara upp till varje myndighet att hitta ett 

lämpligt sätt att ge en kund möjlighet att nå statistiksidor via sin startsida. Exakt hur 

det utformas för bästa hittbarhet behöver samverka med myndighetens egna riktlinjer 

och statistik kring hur kunderna använder webbplatsen. 

Offentliggörande 

Att ha en exakt tidpunkt för offentliggörande är relevant för mycket statistik men det 

finns också statistik där efterfrågan inte är sådan att användarna sitter och väntar in 

statistiken. En exakt tid kan också fördröja publicering i de fall där rådata finns 

tillgänglig på morgonen/förmiddagen och bearbetningen är så pass automatiserad att 

publicering kan ske redan samma eftermiddag.  

Pensionsmyndigheten föreslår att det ska vara upp till varje myndighet att avgöra om 

det finns ett behov för en exakt publiceringstidpunkt. Om det finns ett sådant behov 

bör det vara upp till varje myndighet att avgöra vilken tidpunkt som passar just den 

produkten eller specifika tabellen och att detta då framgår i publiceringskalendern. Vid 

publicering på morgonen kan klockan 08:00 fungera som ett bra riktmärke men bör 

alltså inte vara ett krav. 

www.pensionsmyndigheten.se 

Pensionsmyndigheten Telefon E-post Org.nr 

Box 38190    

100 64 Stockholm 0771-771 771 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 
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Öppna data och rättighetsmärkning 

I skrivningarna angående tillhandahållande av statistik via API finns en diskrepans 

mellan hur riktlinjerna och genomförandeplanen uttrycker sig. I riktlinjer används bör 

för införande av API medan det i genomförandeplanen uttrycks som ett ska-krav att 

införa API. 

Pensionsmyndigheten anser att bör är ett bättre utryck då ett ska-krav riskerar att sätta 

upp hinder för framtagandet av ny officiell statistik om API-kravet inte kan uppfyllas.  

 

  

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Ole Settergren efter föredragning av 

analytiker Hanna Linnér. I beredningen av ärendet har enhetschef Karin Kolmodin, 

analytiker Linda Wiese, analytiker Dan Frankkila, jurist Johan Schütt och webbstrateg 

Evelina Ander deltagit. 

 

 

Ole Settergren 

 

Hanna Linnér 
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