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Granskning av den interna kontrollen i 

bearbetningsprocessen för framtagandet av 

väsentliga produkter hos Statistiska centralbyrån  

- uppföljning av granskning 2012-12-19 

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört 

en uppföljning av den revisionsrapport som lämnades 2012-12-19 (dnr 32-2012-0562) avseende 

den interna kontrollen i bearbetningsprocessen som stöder framtagandet av ett urval av Statistiska 

centralbyråns mest väsentliga produkter. De granskade produkterna är Nationalräkenskaperna 

(NR), Konsumentprisindex (KPI), Arbetskraftsundersökningarna (AKU) samt Betalningsbalansen 

(BoP). I granskningen har Riksrevisionen biträtts av EY AB.   

Denna uppföljande granskning har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa Statistiska 

centralbyråns uppmärksamhet på i denna revisionsrapport. Iakttagelser och rekommendationer från 

granskningen framgår av EY AB:s rapport som finns bilagd (bilaga 1).  

Riksrevisionen önskar information senast 2015-03-13 med anledning av iakttagelserna och 

rekommendationerna i denna rapport med bilaga. 

Bristande intern kontroll för bearbetningsprocessen av statistik 

Riksrevisionen har i tidigare granskningar år 2008, 2010 och 2012 skriftligen till SCB framfört 

iakttagelser avseende brister i den interna kontrollen för bearbetningen av vissa väsentliga 

statistikprodukter. Den nu genomförda granskningen har syftat till att göra en uppföljning av vilka 

åtgärder som SCB vidtagit med anledning av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnade i 

revisionsrapporten daterad 2012-12-19.  

Granskningen visar att SCB sedan den föregående rapporteringen år 2012 vidtagit åtgärder för att 

öka den interna kontrollen i bearbetningsprocessen för statistikproduktion. Myndigheten har fått en 

ökad medvetenhet kring interna kontrollfrågor och förbättringar har särskilt kunnat konstateras 

kring dokumentation och spårbarhet i utförandet av kontroller. Dock återstår ett antal 

förbättringsområden.  

Riksrevisionen bedömer, liksom vid granskningen 2012, att den interna kontrollen i förvaltningen 

av de IT-system som stödjer statistikproduktionen i flera avseenden innehåller väl utformade och 
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definierade kontroller. Dessa kontroller bidrar, om de utförs som beskrivet, till en god kontroll-

miljö. Den genomförda granskningen visar dock på behov av förbättringar avseende efterlevnaden 

av nyligen införda rutiner, samt avseende spårbarheten i kontrollutförandet inom vissa områden.  

Granskningen visar att de huvudsakliga bristerna finns inom följande områden: 

• Statistikproduktionen innehåller manuella överföringar av information mellan olika filer.  

• Tvingande ansvarsfördelning vid produktionssättning av programförändringar saknas på 

grund av avsaknad av enhetliga testmiljöer.  

• Spårbarheten vid programförändringar med avseende på Excel-filer och SAS-script är i flera 

avseenden otillräcklig, vilket innebär att det inte går att i efterhand granska att genomförda 

förändringar testats och godkänts innan de tagits i bruk.  

Rekommendation 

För att förbättra den interna kontrollen i bearbetningsprocessen för framtagandet av väsentliga 

produkter, rekommenderar Riksrevisionen att Statistiska centralbyrån följer de rekommendationer 

till åtgärder som framgår av den bilagda rapporten från EY AB. Det svar som Riksrevisionen 

önskar erhålla bör innehålla myndighetens ställningstagande på respektive rekommendation i 

rapporten.   

 

Ansvarig revisor Claes Backman har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Ertan Fiskin har varit 

föredragande.  

 

 

Claes Backman      Ertan Fiskin 
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