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Europeisk statistik bör tillgodose användarnas 
behov bättre  
Europeiska kommissionen tillhandahåller europeisk statistik som i allmänhet håller 
tillräckligt god kvalitet och lämpar sig för användning av beslutsfattare, företag och 
allmänheten, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna ger 
kommissionen godkänt i betyg, men varnar också för ett antal brister. Den europeiska 
statistiken bör bli mer användbar för användarna och bättre anpassad till deras behov. 
Intressenter som till exempel den akademiska världen och forskarvärlden som helhet bör 
rådfrågas på vederbörligt sätt om planer och prioriteringar för den europeiska statistiken. 
Och det finns dataluckor inom viktiga statistiska områden som rör arbete, företag och hälsa. 
 
Officiell statistik är oumbärlig för politikers och företagsledares evidensbaserade 
beslutsfattande samt för forskares och journalisters arbete och för allmänheten. I EU används 
den för insamling och tilldelning av medel samt för utformning och bedömning av politiken på 
olika områden, bland annat sysselsättning, miljö och ekonomin. Mellan 2013 och 2020 
användes nästan en halv miljard euro av skattebetalarnas EU-pengar för att ta fram europeisk 
statistik. Revisorerna granskade om kommissionen hade vidtagit åtgärder för att säkerställa en 
hög kvalitetsnivå och tittade särskilt på områdena arbete, företag och hälsa. 
 
”Framställningen av statistik är inte ett mål i sig”, säger Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av 
revisionsrätten som ledde revisionen. ”Den är en kollektiv nyttighet och måste först och främst 
tas fram med användarna i åtanke. I en tid präglad av desinformation och en rad kriser är det 
av yttersta vikt att europeisk officiell statistik håller hög kvalitet, tillgodoser användarnas 
behov och utforskar innovativa framställningssätt.” 
 
Eurostat, EU:s statistikbyrå som är direkt kopplad till kommissionen, samråder med 
användarna för att identifiera vilka behov som behöver tillgodoses i det framtida arbetet. 
Revisorerna konstaterade dock att det viktigaste representativa organet för 
statistikanvändarna – Europeiska rådgivande kommittén för statistik – inte företrädde alla 
användare på ett balanserat och ändamålsenligt sätt och borde bli mer inkluderande för att 
kunna försvara en gemensam ståndpunkt. Det civila samhället, icke-statliga organisationer 
som företräder sårbara grupper och internationella organisationer deltar inte alls i nuläget. 
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Revisorerna konstaterade också luckor i hälsostatistiken, som fortfarande är ofullständig 
eftersom en del av denna statistik är frivillig, och inte alla medlemsstater lämnar in alla 
överenskomna data till Eurostat. Eurostat har också svårt att få fram nödvändiga data om 
företag i vissa medlemsstater. Det gör att Eurostats tillämpning av definitionen av små och 
medelstora företag blir felaktig. En annan lucka som pekas ut av revisorerna gäller Eurostats 
bristande kontrollbefogenheter på vissa områden. Eurostat har till exempel ingen rätt att 
kontrollera medlemsstaternas uppgifter om arbetskraft och befolkning och kan därför inte 
bedöma uppgifternas tillförlitlighet. Eftersom statistiken ligger till grund för olika EU-bidrag, 
bland annat finansiering av återhämtningen efter pandemin, kan detta leda till en felaktig 
tilldelning av EU-medel. 
 
Tidsramarna är ett annat problem, särskilt för hälso- och företagsstatistiken. Medlemsstaterna 
kan lämna in vissa uppgifter till Eurostat så sent som två år i efterhand, vilket gör dem mindre 
användbara för användarna. I några fall lämnade medlemsstaterna in uppgifter betydligt 
senare än tidsfristen, och i andra fall lämnades ofullständiga uppgifter eller inga alls. Det 
europeiska statistiksystemet är inte heller tillräckligt flexibelt för att reagera snabbt med nya 
dataset när nya behov uppstår. Detta har blivit tydligt i samband med covid-19-pandemin 
eftersom det var nödvändigt att hitta alternativa sätt att beräkna dödstal. 
 
Revisorerna konstaterade att finansieringen av den europeiska statistiken inte är 
ändamålsenlig och att den inte prioriterar innovativa projekt tillräckligt. De uppmärksammar 
också att Eurostat ger vissa användargrupper tillgång till statistiken före offentliggörandet, 
vilket innebär en risk för ekonomisk vinning för dem som får tidig tillgång till uppgifterna. 
Alternativet med tillgång före offentliggörandet skulle kunna ge upphov till ekonomiska 
fördelar som kan snedvrida marknaderna allvarligt. Kommissionen bör ompröva sin nuvarande 
praxis. 
 
Bakgrundsinformation  
 
Särskild rapport 26/2022 Europeisk statistik: potential att förbättra kvaliteten ytterligare finns 
på revisionsrättens webbplats. Revisionsrätten har tidigare offentliggjort en rapport om 
Eurostat 2012 och kommer inom kort att offentliggöra en rapport om BNI-beräkningen. 
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