
 

 

 
SCB framställer statistik om Sverige för både nationell och internationell användning. SCB:s uppgift är att producera 

objektiv och tillförlitlig statistik. Att ligga långt framme inom metod och teknik är en del av vårt varumärke. SCB har en god 

arbetsmiljö. Här finns möjligheter till utveckling och vi arbetar aktivt för jämställdhet och etnisk mångfald. Vi är ca 1350 

medarbetare som är placerade i Stockholm, Örebro eller - som intervjuare - runt om i Sverige. 

 

 
 

söker 
 

KVALIFICERADE DEMOGRAFER 
 
Befattningarna är placerade vid Prognosinstitutet (PI) vid avdelningen för befolkning och 
välfärd i Stockholm.   
 
Prognosinstitutet arbetar med analyser och prognoser inom områdena demografi, utbildning 
och arbetsmarknad. Prognosinstitutet har också till uppgift att belysa barns 
levnadsförhållanden och befolkningens tidsanvändning samt att arbeta med 
jämställdhetsperspektivet i statistiken. PI har ett brett externt kontaktnät både i Sverige och 
internationellt. Vid enheten arbetar för närvarande 24 personer. 
 
SCB har ett av världens bästa nationella datalager som underlag för demografisk analys. 
 

Arbetsuppgifter 
 

Befattningarna avser arbete med statistisk analys inom demografi samt arbete med den 
nationella befolkningsprognosen. Arbetet innebär främst att analysera och följa utvecklingen 
när det gäller fruktsamhet, dödlighet och migration. Det sker huvudsakligen genom 
bearbetning av registermaterial med utgångspunkt i statistiska och demografiska metoder. 
Resultaten publiceras i artiklar eller rapporter och utgör underlag för de antaganden som 
ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.  
Du förväntas även delta i enhetens uppdragsverksamhet. 
 

Kvalifikationer 
 

 Examen från högskola/universitet med samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig 
inriktning där demografi och statistik ingår (minst 40 poäng i ämnet statistik). 

 Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete. 

 Erfarenhet av statistisk programvara, t.ex. SAS.  

 Arbetet innebär bl. a att Du skriver och presenterar rapporter på svenska och engelska. 
Du måste därför ha förmåga att uttrycka Dig väl i tal och skrift. 

 
Vi förutsätter att du är intresserad av samhällsfrågor, är initiativrik, engagerad och 
strukturerad samt har lätt för att samarbeta. Du skall också vara intresserad av kontakter med 
våra kunder. 
 
Vill du veta mera om befattningarna så kontakta enhetschef Anders Ljungberg. 
Kontaktpersoner för personalorganisationerna är Mikaela Järnbert för Fackförbundet ST 
(TCO) och Freja Lundgren för SACO-S-föreningen. De träffas på telefon 08-5069 4000 vx. 



 

 

 

Ansökan märkt med reg beteckning "BV 10/07-S" skall vara Statistiska centralbyrån, Karin 
Fransson BV/LEDN, 701 89 Örebro ( karin.fransson@scb.se ) tillhanda senast 07-09-07. 

mailto:karin.fransson@scb.se

