SCB
701 89 Örebro

Datum
2021-03-10

Beteckning
A2020/4386

Ert datum
2020-12-15

Er beteckning
KU2020-01900

1/2

BESLUT
BV
Johan Eklund
010-479 45 38

Till diariet

Ku2020-01900 Remiss, förslag till
handlingsprogram Isof
1

Sammanfattning

I avsnitt 1.2 föreslås SCB få i uppdrag att undersöka möjligheterna att
samla in data om antalet talare av de nationella minoritetsspråken.
SCB anser att ett sådant uppdrag bör ges till en aktör med kunskap
om språk, och i synnerhet minoritetsspråk. SCB bistår gärna med
statistisk expertis i ett sådant arbete, men bedömer att det bör finnas
andra aktörer som är mer lämpade att hålla samman
utredningsarbetet.
Det vore önskvärt om de delar av ett uppdrag som eventuellt berör SCB
ges i form av ett utredningsuppdrag från regeringen med tillhörande
finansiering. Även om uppdraget inte innefattar genomförande av själva
undersökningen är det ett förhållandevis komplext uppdrag i och med
önskemålen om skräddarsydda lösningar för respektive minoritetsspråk.
Nedan ges några översiktliga kommentarer kring skrivningarna i
avsnitt 1.2 kring det tänkta uppdraget till SCB.
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Allmänna synpunkter

I förslaget till handlingsprogram föreslås att möjligheterna att samla in
data om antalet talare av de nationella minoritetsspråken ska
undersökas.
Även om det föregår uppdraget vill SCB redan nu lyfta några
aspekter kopplade till statistisk kvalitet. Metoder som inte bygger på
individurval utan på antalsuppskattning genom utomstående riskerar
att begränsa kvaliteten i antalsmåttet, samstämmighet i definitionen
av ”talare” och jämförbarheten över tid. En blandning av olika
skräddarsydda metoder riskerar jämförbarheten i antalsuppgifterna
mellan de olika minoritetsgrupperna. Förutom ovan nämnda
kvalitetsaspekter vill SCB även påtala att trots metoder som bygger
på anonymitet kan den känsliga karaktären i informationen som ska
samlas in ändå försvåra undersökningsbarheten och därmed
kvaliteten i de insamlade uppgifterna.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef
Magnus Sjöström samt enhetschef Johan Eklund, föredragande.
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