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Från SCB 

• Thomas Johansson, KOM/LEDN 
• Emma Luukka, KOM 
• Cecilia Westström, KOM 
• Åsa Fridlund Karlsson, KOM 
 
Frånvarande: 
• Daniel Vencu Velasquez, SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) 
• Martin Hofverberg, Hyresgästföreningen 
• Johanna Hedén, Regeringskansliet 
• Lotta Sima, SVT 
• Robin Linderborg, Datastory 

1. Presentationsrunda 
Kort introduktion av samtliga närvarande, inklusive SCB:s nya kommunikationschef, 
Thomas Johansson 

 

 
       
 



 

2. Diskussion om lärdomar från Corona-krisen 
SCB:s kommunikationsavdelning presenterade kort det arbete som  gjorts under den 
hittillsvarande Corona-perioden - både avseende hur organisationen förändrats för att 
klara en snabbare arbetsgång, och den levererade kommunikationen. 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● En eloge till SCB som har lyckats ställa om till ett nytt sätt att arbeta och snabbat upp 
leveranser av statistik och statistiknyheter.  

● Tummen upp för den nya analysgruppen och hur SCB korskör statistik från olika källor. 
Rådet hoppas arbetsgången permanenteras. 

● Tummen upp för Corona-sidan och för hur SCB:s statistiknyheter tagit plats i det 
offentliga samtalet 

● Rådet utmanar SCB att nå ut med sin statistik till fler samhällsdebattörer  
● Rådet uppmanar SCB att vara korrekta och ocensurerade i sin statistikrapportering men 

samtidigt medvetna om och förberedda på den kontext statistiken landar i (Rådet 
uppmärksammade den frustration som uppkom i samband med rapporteringen om 
svensk-somalier och Covid19) 

● Rådet utmanar SCB att fortsätta på den inslagna vägen att skapa mer relevant och 
dagsaktuell statistik. Rådet hade exv. gärna sett statistik/statistiknyheter om hur 
Corona-perioden påverkat: 
● Ensamstående föräldrar 
● Rörelsemönster i samhället (exv. efter statsministerns tal till nationen) 
● Försäljningstrycket i realtid i olika branscher (exv. hotell, restaurang) 
● CO2 utsläpp 
● Trafik 
● Brott (exv. våld i hemmet) 
● Och gärna allt ovan just i mitt område 

3. Återkoppling från SCB på förslag från rådet 
Thomas Johansson ledde återkoppling från Kom kring tankar och förslag från föregående 
råd, och lyfte där aktiviteter initierats. 

Fokusområden: 

a. Tillgängliggörande av lokal statistik 

SCB:s kommunikationsavdelning berättade om och visade “Kommunappen – Kommuner i 
siffror”. 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● Tummen upp för användarvänligheten. Ett tilltalande format och snyggt genomförande. 
● Rådet utmanar SCB att bygga ut med kontext till datan genom att exv. lägga till 

kommuners ranking för nyckeltal och lägga till länkar till outliers  
● Rådet utmanar SCB att kunna jämföra fler än två kommuner 
● Rådet utmanar SCB att få in fler variabler i appen,  exv. hälsa, kultur, medellivslängd, 

andel barn som föreningsidrottar, skolresultat, grönområden, andel pendlare, 
välfärdsindikatorer, platser i seniorboende, politisk färg, hyrorna per kvm etc. (kanske 
kan man komma till mer data genom att klicka på ett specifikt område) 

● Rådet utmanar SCB att inte begränsa könsvariabeln till kvinnor/män 
● Rådet utmanar SCB att låta användaren välja ut vilka variabler som är viktiga för henne 

- så att dessa presenteras/presenteras först i appen 
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● Rådet utmanar SCB att väva in fler medborgare/användare i sina utvecklingsprocesser 

b. Medborgardialog 

SCB:s kommunikationsavdelning berättade om Koms olika projekt och initiativ. 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● Genomgång av initiativ som Kom tagit 
● Rådet utmanar SCB att begränsa sina resurser till initiativ som syftar till att skapa så 

relevant statistik som möjligt och presentera den på ett lättillgängligt vis  
● Rådet utmanar återigen SCB att väva in fler medborgare/användare i sina 

utvecklingsprocesser 

c. Tillgängliggörande av den officiella statistiken 

SCB:s kommunikationsavdelning berättade om arbetet inom ramen för de 28 officiella 
statistikmyndigheterna. 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● Tummen upp för samverkan mellan statistikmyndigheterna.  
● Rådet utmanar SCB att bidra till att skapa ett gemensamt paraply för all officiell 

statistik. Medborgaren behöver lättillgänglig officiell statistik och ska inte behöva lägga 
tid på att ta reda på vilken myndighet som har vilken statistik.  

d. Förenklingar på SCB.se  

SCB:s kommunikationsavdelning berättade om uppdateringen av SCB.se med mer 
omedelbart fokus på statistik, dagsaktuella teman och nyhetsrapportering 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● Ett generellt tummen upp. 

e. Förenklingar av SSD  

SCB:s kommunikationsavdelning berättade om förändringar i SSD. 

Sammanfattande tankar från rådet: 

● Tummen upp för att SCB väver in olika användargrupper för att göra förbättringar och 
förenklingar av SSD. 

● Tummen upp för att SCB arbetar med att tillgängliggöra öppen data och arbetet med 
DeSO 

● Rådet utmanar SCB att låta det nya kartverktyget berikas med mer och mer relevant 
statistik 

 

4. Initiativ SCB vill ha feedback på 
 

Ströks från agendan med avseende på att “kommunappen” redan diskuterats under punkt 3a.) 
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5. Övriga frågor 
 

● Rådet undrar om någon mer diskussion först på SCB krig hur man ska hantera statistik 
inom det som kallats "utsatta områden"? 

● Rådet utmanar SCB att klargöra sin policy kring hur känsliga variabler, som exv. 
etnicitet ska hanteras framöver. Rådet erbjuder sig att sedan ge sin input på 
rekommenderad policy. 
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