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Behovet av begreppsarbete på SCB
• I huvudsak: Enhetliga metadata och förklara fackord som förekommer i 

statistikinformationen på www.scb.se.
• Det finns inte ETT naturligt hem för begreppsarbetet. Det ledde till 

problem.
• Kommunikationsavdelningen har huvudansvaret för webbordlistan med 

syftet att göra det lättare att hitta, förstå och använda statistiken. Denna 
del ligger i delprocess 7 ”Redovisa och kommunicera”.

• Avdelningen för process, metod och utveckling ansvarar för metadata 
med huvudsyftet att göra det lättare att jämföra statistik mellan 
undersökningar och på så vis få ut mera fakta ur dem. Denna del ligger 
framför allt i delprocess 2 ”Designa och planera”. 

• Nu försöker vi etablera ett samordnat begreppsarbete på terminologisk 
grund på SCB med olika kompetenser: verksamhetsarkitektur, 
ämnesstatistik, terminologi och språkvård/klarspråk.





Begrepp i metadata är en del av infrastrukturen och ingår tidigt i 
statistikproduktionsprocessen, som vi såg på förra bilden. 



Mål: enklare att jämföra

• Det som SCB vill uppnå på detta område med begreppsarbetet är att 
ensa språket. Målet är att variabler som heter samma ska betyda 
samma, vilket ju överensstämmer med grundprincipen för terminologi.

• Med enhetliga metadata kan man jämföra mellan undersökningar och på 
så vis få ut mer av statistiken.



Undersökning A
• Ålder
• Kön
• Sysselsättning
• Medborgarskapsland
• Födelseland

Undersökning B
• Ålder
• Kön
• Sysselsättning 
• Utbildning
• Bostadsort

Undersökning C
• Ålder
• Kön
• Sysselsättning
• Inkomst
• Antal fiskedagar
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Begreppsarbete sker i varje undersökning och potentiellt kan man ha hur många variabler som helst 
som heter samma men inte är samma, en per undersökning. Målet är t.ex. att ”anställd” ska 
användas överallt med samma betydelse, verksamhetsarkitektur är en viktig kompetens för att 
samordna begreppsarbetet.



Begreppen kommer till tidigt i processen och först i sista steget når de användarna, t.ex. så 
här i form av rubriker och etiketter i tabeller. Och då rör vi oss in i ordlistearbetets domäner.
Detta visar att begreppsarbetet inom metadata och begreppsarbetet inom webbordlistan 
bäst betraktas som två tillämpningar av ett SCB-gemensamt begreppsarbete. 
Från språkhåll vill vi poängtera att alla typer av begreppsarbete har en språklig sida som på 
något vis når användare vilket inte alltid är självklart ur ett verksamhetsarkitekturperspektiv.







Webbordlistan
• Syfte: stötta statistikanvändare i att hitta, förstå och använda statistisk 

information genom att förklara statistiska termer och andra fackuttryck
• Man kan bläddra i den, söka i den, man kan komma till enskilda poster via 

googlesökning, men framför allt vill vi att man ska få hjälp direkt där man 
är.

• Man hade försökt dra igång terminologiarbete eller begreppsarbete på 
SCB tidigare, anordnat nåt seminarium och liknande men det ledde inte till 
något långvarigt

• Först 2012 kom det igång som ett begränsat projekt på KOM
• 2018 började samarbetet mellan språkvård och metadata i och med att 

språkvårdaren blev inbjuden att vara med i en grupp tillsammans med 
bl.a. en verksamhetsarkitekt.



”Trojkamodellen”

Ordlistan

terminolog
i

statistik

klarspråk

Nyckeln till framgång med webbordlistan: 
tre kvalitetsdimensioner (och kompetenser) som måste 
uppfyllas och ingen av dem får uppfyllas på bekostnad av 
någon av de andra två.
Nu har verksamhetsarkitektur och metadata tillkommit – kanske 
omformar vill till en ”fyrspannsmodell”?



Ur ordlistan Bara ”äkta” termer får en definition



Ur ordlistan Exempel på fackuttryck inom statistiken 
som inte är en term men behöver förklaras.



Hjälp där man är
(ur statistiknyhet)

Orden som ingår i ordlistan är 
markerade i texten. När man klickar 
visas definitionen (eller förklaringen, 
om definition saknas).



Tack!

Karin.hansson@scb.se


	Terminologisk metod för samanvändbara metadata på svenska statistikmyndigheten SCB
	Behovet av begreppsarbete på SCB
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Mål: enklare att jämföra
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Webbordlistan
	”Trojkamodellen”
	Ur ordlistan
	Ur ordlistan
	Hjälp där man är�(ur statistiknyhet)
	Tack!

